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L.4

Aanleiding en doel
Ondanks de toename van nieuwe natuur door realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur
(EUS) is een extra investering nodig om de ruimtelijke samenhang van de EHS te verbeteren
en de biodiversiteit te behouden en herstellen.
In de rijksnota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' zijn om die reden robuuste
verbindingen geïntroduceerd. De robuuste verbindingen moeten ruimtelijke samenhang

.

creëren en uitwisseling van soorten mogelijk maken tussen de grote natuureenheden.
In de robuuste verbinding worden drie oplossingsrichtingen voor de versnippering
gecombineerd:

•

verbinden: via een goed doorlaatbare zone "schakel" door agrarisch gebied en
ontsnipperende maatregelen bij infrastructuur wordt uitwisseling van flora en fauna

•
•
•

tussen gebieden mogelijk;
verdichten: een snoer van nieuwe leefgebieden "knopen" koppelt netwerken aan
elkaar;
vergroten: vergroten van leefgebieden, zodat meer individuen in een gebied kunnen
leven en soorten een grotere overlevingskans hebben. Negatieve invloeden van buiten
hebben minder invloed op het gebied.

De robuuste verbindingen krijgen waar mogelijk een meervoudige functie. Naast de
hoofdfunctie voor de versterking van de EHS gaat het om een functie voor recreatie,
waterbeheer, landschap en cultuurhistorie.

•

1-let ministerie van LNV heeft de provincies gevraagd om een verkenning van de robuuste
verbindingen uit te voeren. De provincie Gelderland heeft ARCADIS opdracht gegeven de
wenselijkheid en mogelijkheden voor een robuuste verbinding in de Achterhoek te
verkennen. Het middengebied van de Achterhoek tussen de grote eenheden natuur van
Winterswijk en de omgeving van Ruurlo is aangewezen als zoekgebied.
Ecologische doelen en ambities voor de Achterhoek
Uit eerdere studies is naar voren gekomen dat de huidige aangewezen provinciale
vcrbindingszones onvoldoende de versnippering van de flora en fauna in het gebied
tegengaan. Vergroten en verbeteren van leefgebieden en verdichten van het netwerk is voor
de meeste soorten noodzakelijk om duurzame populaties te ontwikkelen. Met name voor
amfibieën en beekgebonden soorten is verbinden en het opheffen van migratiebarrières
noodzakelijk. De robuuste verbinding biedt kansen voor de versterking van de op nationaal
en Europees niveau belangrijke biotopen beken en matig voedselrijke bossen gebonden

.

aan beekdalen en rijkere bodems en de voedselarme, natte tot vochtige graslanden en
heide en vennen binnen de Achterhoek.
L it de analyse van de versnipperingsproblemen is naar voren gekomen dat met name een
erbetering voor weinig mobiele soorten, als de Boomkikker, Kamsalamander, Bruine
vuurvlinder, Bosbeekjuffer van belang is. De nu geïsoleerde gebieden dienen door het
creëren van een doorlaatbaar landschap (landschapscorridor) beter bereikbaar te worden.
l!)e robuuste verbinding dient zich te richten op behoud van biodiversiteit op nationale tot
lokale schaal, waarbij matig mobiele (Winde) en weinig mobiele soorten (Boomkikker,
Bruine vuurvlinder) profiteren van de verbinding, in de figuur op de volgende bladzijde is

•

de hierbij behorende verbinding schematisch weergegeven.

3

t )e robuuste ve rhi riJ ing bes taa t uit een patroon van grote en kleine leefgebieden d
knopen" die via een landschapscorridor "de schakel" aan elkaar verbonden zijn
(= ambitieniveau B3 volgens de indeling van LNV). Voor de robuuste verbinding
Achterhoek is zowel de mogelijkheden voor een verbinding met beekdal en heekdalho'.sen
als een verbinding met grasland met klein water verkend. De graslandverbinding richt iih
op de voor de Achterhoek kenmerkende en waardevolle schrale graslanden (richting natte
heide)

Figuur 31 Ruimte-eisen
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Verkenning van de mogelijke tracés

De ligging van de tracés is gebaseerd op di' volgende ,aken:
aanwezigheid bestaande natuurwaarden (passend binnen de gewenste
natuu rdoeltype);
begrensde nieuwe natuur (ligging binnen EUS verhoogd de maatschappelijke en
financiële haalbaarheid);
waar mogelijk aansluiten op bestaand beleid op het gebied van water, recreatie,
landschap, cultuurhistorie en landbouw en vermijden van vastgestelde ontwerpen op
RO-gebied (woningbouw, ontwikkeling hedrtjventerieinen en verblijtsre(reatie ) en
infrastructurele barrières);
ahiotische potenties voor de ontwikkeling van de gewenste natuuriioeitvpi'n
In de bijgevoegde figuur is de ligging van de tracés, schematisch weergegeven.
Beekdal en beekda/bosverbinding

Voor de echte beekgehonden soorten is een ononderbroken svaterverhind Ing nodig
(beekvissen). Doelstelling is het verbinden van de plateaubeken rond Winterssviik Ratiimsi.
beek, Willinkbeek, Boven Slinge) met het (Oude) Ijsseldal.
Potenties zijn aanwezig in het beekdal van de Boven Slinge, de laake Beek, de (;rii'iiI'
Slinge en de Leerinkbeek. Veel van de beken zijn gekanaliseerd. De Baakse Beek in het
middengebied is waarschijnlijk gegraven en de Groenlose Slinge is benedenstrooms van
Groenlo verlegd. De (Oude) Leerinkbeek is onderdeel van een oorspronkelijk systeem van
bovenlopen van de Berkel. De Boven Slinge stroomt door de bebouwde kom van Aalten.
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De Boven Slinge, Baakse Beek en Groenlose Slinge zijn begrensd binnen de El -IS en bieden
ruimte voor de robuuste verbinding. Langs de Leerinkbeek is nieuwe natuur aangewezen.

Verbinding Gras/and met klein water
Bij de verkenning van mogelijke tracés voor de ecosysteemverhinding grasland met klein
water zijn de huidige natuurwaarden en potenties voor natuurwaarden gebonden aan natte,
oedselarme tot matig voedselrijke de sturende factor. Doelstelling is het verbinden van de
kernen Beekvliet/Stelkampsveld en het Korenburgerveen en het verdichten van het netwerk
tussen de kernen.

Toetsing van de tracés
De tracés zijn getoetst op een set aan criteria. In onderstaande tabel zijn de resultaten
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Maatschappelijke haalbaarheid
•

bestuurlijk draagvlak
(aansluiting bij beleid)

•

draagvlak in de streek (korte en
lange termijn)

Financiële haalbaarheid
•

totale kosten inclusie fEHS -

•

kosten exclusief EHS

-

73.4
_-

79.620

51.670 _- 64.180

96.500 1
79.410

65.130
39.930

De verbinding rond de Baakse beek scoort hoog op ecologische functionaliteit en draagvlak.
Reden hiervoor is dat de zone goed aansluit hij bestaand beleid en de noodzaak van het
behoud en opname van de geïsoleerde schraalgraslanden breed gedragen wordt.
Voor de beekdalverhinding is geen duidelijke voorkeur uit de beoordeling en de
klan kbordgroepbijcenkomsten naar voren gekomen
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De beste potenties voor het herstel van historische beekdalen zijn aanwezig hij de (roenlose
Slinge. Bij de noordelijke variant van de Bovenslinge zijn echter goede mogelijkheden

0

aanwezig om aan te sluiten hij bestaande herstelprojecten van het waterschap. De zuidelijke
variant van de Bovenslinge wordt afgewezen op grond van de beperkte potenties \oor de
ontwikkeling van het beekdal- en beekdalbossysteem. De mogelijkheden voor
meekoppeling met de functies recreatie, landschap, cultuurhistorie en waterbeheer /ijn hij
alle verbindingen aanwezig. Vanwege de kwetsbaarheid van de natuurwaarden zijn de
mogelijkheden voor recreatie bij de graslandverhinding minder groot. De verbinding in het
stroomgebied van de Baakse beek biedt de meeste mogelijkheden voor waterconservering

0

en waterberging.
Een koppeling met agrarisch natuurbeheer/natuurproductie door de landbouw is in de
schakels en langs de randen van de verbinding mogelijk.
Doorkijk naar de uitvoering

[)e belangrijkste ontwikkeling voor het realiseren van de robuuste verbindingen is het
opstellen van het reconstructieplan. Door de verbindingen als bouwstenen voor het
reconstructieplan te gebruiken, kunnen de verbindingen een plaats krijgen in de
reconstructieplannen. Het in de Watervisie van het waterschap aangegeven streven naar een
vitaal watersysteem voor de Baakse beek biedt kansen voor het herstel en de ontwikkeling
van de natte schraaigraslanden in dit stroomgebied. Er zijn echter nog geen financiële
middelen beschikbaar gesteld om de watervisie uit te voeren.
Realiseren van de EHS betekent een gedeeltelijke realisering van de rohuu'te erhindingen.
Het percentage natuur dient voor de robuuste verbindingen nog verhoogd te worden en
plaatselijk dient de begrenzing uitgebreid te worden. Andere instrumenten zijn aanwezig in
het kader van "rood voorgroen", Europese regelingen, Belvedere-regeling en de uitvoering
van het gebiedsgericht beleid.
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t Inleiding

1.1

AANLEIDING EN DOEL

Versnippering van natuurgebieden is een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van
flora en fauna in Nederland. Leefgebieden worden niet optimaal gebruikt omdat ze een te
geringe omvang of onvoldoende kwaliteit hebben of niet bereikbaar zijn door de afstand en
migratiebarrières. Ondanks de toename van nieuwe natuur door realisatie van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een extra investering nodig om de ruimtelijke
samenhang van de EHS te verbeteren en de biodiversiteit te behouden en herstellen.
In de rijksnota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' zijn om die reden robuuste
verbindingen geïntroduceerd. De robuuste verbindingen moeten ruimtelijke samenhang

.

creëren en uitwisseling van soorten mogelijk maken tussen de grote natuureenheden.
De robuuste verbindingen krijgen waar mogelijk een meervoudige functie. Naast de
hoofdfunctie voor de versterking van de F.HS gaat het om een functie voor recreatie,
waterbeheer, landschap en cultuurhistorie. Waar mogelijk wordt aangesloten op het
buitenland. In het kader op de volgende bladzijde zijn de doelen voor de robuuste
verbindingen nader toegelicht.
1 let ministerie van lNV heeft de provincies gevraagd om een verkenning van de robuuste
verbindingen uit te voeren. De provincie Gelderland heeft ARCADIS opdracht gegeven de
wenselijkheid en mogelijkheden voor een robuuste verbinding in de Achterhoek te
erkennen. Het middengebied van de Achterhoek tussen de grote eenheden natuur van
Winterswijk en de omgeving van Ruurlo is aangewezen als zoekgebied.
In tegenstelling tot de meeste andere landelijke robuuste verbindingen zijn voor de

.

verbinding Achterhoek nog geen ecologische doelstellingen en ambitieniveaus vastgesteld.
De verkenning start daarom met een analyse van het functioneren van de ecologische
structuur in de Achterhoek. Naast de ecologische doelstellingen moet de verkenning inzicht
geven in de financiële en maatschappelijke haalbaarheid en de mogelijkheden voor
koppeling met andere functies.

.4

•

7

DOELEN ROBUUSTE VERBINDINGEN IN RELATIE TOT EHS EN PROVINCIALE VERBINDINGSZONES
Bron: Handboek Robuuste verbindingen (A/terra, 2002)
De Ecologische Hoofdstructuur is in het Natuurbeleidsplan (1990) geïntroduceerd al
samenhangende structuur om de natuur in Nederland duurzaam in stand te houder
behoud van kerngebieden, de ontwikkeling van nieuwe natuur

1-

t

t

verbindingszones tussen de natuurgebieden staat hierin centra ,A
Evaluatie van het natuurbeleid laat de volgende knelpunt

1

• er zijn nauwelijks grote natuureenheden gevormd:
• ecologische verbindingszones zijn in beperkte mate
genoeg om ook functioneel te zijn voor minder mobiele soorten;
• infrastructuur blijft een barrière vormen voor uitwisseling van deelpopulati
Het instrument van robuuste verbindingen is opgezet voor het verbinden van één of meet
ecosysteemtypen van grote natuurcomplexen op nationale schaal. Dit in tegenstelling

t

provinciale verbindingszones waarbij verbinding binnen de complexen, specifiek voor een
enkele specifieke soorten op lokale schaal centraal staan. Het verschil in doelstelling vertaalt zin
in de vormgeving van de verbinding. Robuuste verbindingen zijn lange (10-30 km) en brede
km) zones bestaande uit een aaneenschakeling van corridors 'schakels" en grotere 1.

(i

ir.

"knopen" (5 tot 1000 ha), zodat soorten kunnen bewegen én voortplanten. Provincir].
verbindingszones zijn vaak korte, smalle zones waar soorten zich met name kunnen

1..

In 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' zijn 4 ecologische doelen voor robuust
verbindingen geformuleerd. Afhankelijk van de situatie is het ecologisch ambitieniv,iu t
op één of meer van de doelen, waarbij behoud van de biodiversiteit op nationale schaal altijd
het uitgangspunt is (zie tabel 1.1 en figuur 1.1 op de volgende bladzijde). De ambitieniveau~
benoemd als Bi, B2, B3 en A. Van ambitieniveau Bi naar B2 en vervolgens B3 komt er stecut
een extra doel bij (nationaal

+

regionaal

+

lokaal), Ambitieniveau A is specifiek qorirht op

Ir.

edelhert.
In de robuuste verbinding worden drie oplossingsrichtingen voor de versnipperiry
gecombineerd:
• verbinden: via een goed doorlaatbare zone "schakel" door agrarisch gebied
ontsnipperender11.:tr.;:.rr
gebieden mogelijk
•

verdichten: een

50:

rn ir;

rtn.

,

:r

..

r:.nrri

'kr:

in

i: Itt

riot

• vergroten: vergoten van leefgebieden, zodat meer individuen in een gebied kunnen lev'
en soorten een grotere over levinqskans hebben. Neqalieve invloeden van buiten hphhn i
minder invloed op het qeb»d

Tabel 1,1 Toelichting op de
landelijke ambitieniveaus
1

Delen van leefgebieden voor het edelhert verbinden, zodat
soorten kunnen rondtrekken.

-

Behoud van biodiversiteit op nationale schaal door het
aaneenschakelen van te kleine leefgebieden, waardoor
populaties kunnen blijven bestaan

>

mobiele soorten

Behoud van biodiversiteit op regionale schaal door nieuwe
leefgebieden bereikbaar te maken, waardoor soorten nieuwe
populaties kunnen vormen of uitbreiden

>

matig mobiele soorten

Behoud van biodiversiteit bij onvoorziene risico's door
uitwijkmogelijkheden te creëren bij bedreiging, waardoor
soorten kunnen overleven

>

weinig mobiele soorten
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.,5~

PROCES EN OVERLEG
De provincie Gelderland heeft van het ministerie van LNV opdracht gekregen de
erkenning uit te voeren.
Voor de verkenning zijn de volgende stappen doorlopen:

•.

Vaststellen ambitieniveau en ecologische doelen.
Verkennen mogelijke tracés.
Vaststellen ruimte- en inrichtingseisen.
Toetsen haalbaarheid.
Traceren kansen en knelpunten meervoudig ruimtegebruik.
Uitwerken van de tracés en doorkijk naar de uitvoering.

De verkenning voor de robuuste verbinding Achterhoek is een sectorale studie uitgevoerd
onder begeleiding van een klankbordgroep. Voor de uitwerking van de ecologische doelen
en het ambitieniveau is de inbreng van gebiedsdeskundigen benut in de vorm van een
ecologische expertn-teeting. De samenstelling van beide groepen is opgenomen in Bijlage 1.
De besluitvorming over de robuuste verbinding Achterhoek vindt niet plaats in de
klankbordgroep. Gedeputeerde Staten beslist hierover in samenhang met de verkenningen

.

voor de overige robuuste verbindingen in Gelderland (Veluwe-Utrechtse heuvelrug,
Veluwe -Duitsland, Hollandse waterlinie).
.\lIc landelijke verkenningen worden door het ministerie van LNV en het expertisecentrum
l.NV beoordeeld, waarna de ruimteclaim kan worden opgenomen in het Structuurschema
Groenruimte 2. Bij een positief besluit over de robuuste verbinding Achterhoek zal nadere
uitwerking en de uitvoering plaatsvinden in het kader van de Reconstructie Achterhoek en
Liemers.

AFCADIS
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1.3

LEESWIJZER

In hoofdstuk 2 is een beschrijving gegeven van de belangrijkste kenmerken en toekomst ig
ontwikkelingen binnen het studiegebied. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de
versnippering in het studiegebied en de hiervan afgeleide ecologische doelstellingen en
ambitieniveaus. In hoofdstuk 4 worden de tracés toegelicht en getoetst. Hoofdstuk geeft
een doorkijk naar de uitvoering.
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Het studiegebied

S
[Je beschr:p'i;iç van het studiegebied is grotendeels çct;aset'rd op de concept-Startnotitie un.e.r

•

recöns truc! ie Achterhoek en Lierners 2002, Ecohydrologische systeemanalyse Oost-Nederland
LAUW, 1993),Watervisje (Waterschap Rijn en Ijssel, 2002), Ontwerp Gebiedsplan Natuur en
Landschap Achterhoek (Provincie Gelderland, 2001).
2.1

S

LIGGING STUDIEGEBIED

Het zoekgebied voor de begrenzing van de robuuste verbinding ligt grofweg tussen de
natuurgebieden rond Ruurlo en de natuurgebieden rond Winterswijk. Voor de verkenning
van de ecologische doelen en de versnipperingsproblematiek in de Achterhoek is echter een
groter gebied onderzocht om de mogelijke functie en de te verbinden gebieden in een breder

S

kader te kunnen plaatsen. De analyse van ecologische doelen richt zich op Oost-Gelderland
met de Ijssel als westelijke grens, de Oude Ijssel in het zuidwesten en de Berkel in het

S

noorden. De nadere uitwerking van de tracés beperkt zich tot het zoekgebied. Kaart 1 geeft

•

5

de ligging van het zoekgebied en de omgeving weer.
2.2

ABIOTISCHE STRUCTUUR

De abiotische hoofdstructuur kent twee grote eenheden die een duidelijk eigen karakter aan
het landschap en de ecologische potenties in het studiegebied geven (zie kaart 2 Abiotische
hoofdstructuur). In het oosten ligt het grondmorenengebied van het Oost-Nederlands
plateau dat via een terrasrand (Lichtenvoorde-Aalten) overgaat in het dekzandgehied van

5

het Pleistocene Noordzeebekken. Het studiegebied wordt begrensd door het rivierengebied
van de Ijssel, Oude Ijssel en de Berkel.

l

let studiegebied wordt doorsneden door verschillende heken. Een aantal is gegraven zoals

de Veengoot en de middenloop van de Baakse Beek. Anderen zijn in de loop van jaren
verlegd, bekaad en/of gestuwd: Boven Slinge, Baakse Beek, Groenlose Slinge. Leerinkheek
en Ilupselse Beek.
1 en oosten van de terrasrand op het Oost-Nederlands plateau liggen de slecht doorlatende,
fijne zanden en klei tot vlak nabij het maaiveld, plaatselijk doorsneden door met grof
materiaal opgevuld geulencomplex. De grondwaterstroming heeft hierdoor een lokaal

S

karakter. Kenmerkende elementen zijn de bekert die op de oostrand van het plateau
ontspringen, zoals de Ratumse beek en de Willinkbeek. Beide beken worden gevoed door
ondiep grondwater vanuit de omliggende infiltratiegebieden. Ook het hoogveen bij het
Korenburgerveen staat langs de randen onder invloed van toestromend grondwater.
In het dekzandgebied ligt tussen Lochem en Zelhem een deels begraven stuwwal die een
barrière vormt voor de grondwaterstroming
Van oorsprong was hierdoor in het denkzandgebied een groot moerashekken aanwezig in

S

•
•

het gebied tussen Zelhelm, Ruurlo en Lichtenvoorde. De heken stroomden naar
verwachting vroeger vanaf de plateaurand dit moerasgebied binnen fA[W, 1993i,
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2.3

WATERBEHEER

Het waterschap Rijn en Ijssel heeft haar visie op het toekomstig waterbeheer voor 2015 en
2050 weergegeven in de Water visie (waterschap Rijn en IJssel, 2002). De visie vormt het
vertrekpunt bij de manier waarop het waterschap met haar partners de toekomstige
inrichting van het beheersgebied gestalte willen geven. De visie is geen formeel (juridisch
document). Het waterbeheer moet 'veilig en op maat' zijn. In de toekomst moeten
maatregelen genomen worden tegen de verwachte toename van de neerslag en dienen de
wensen vanuit verschillend grondgebruik goed op elkaar afgestemd worden.
Voor het jaar 2015 is dit in drie thema's uitgewerkt:

.
.

watersystemen in balans;
veiligheid en regionale wateroverlast;

•

water in het landschap.

In de toekomst dient de natuurlijke dynamiek binnen stroomgebieden beter benut te

S

worden, waarbij oplossingen eerder in de verdeling van ruimte dan in de techniek gezocht
worden. Vitale watersystemen zijn aangewezen waarbinnen het grondgebruik is afgestemd
op een duurzaam watersysteem met natuurlijke kenmerken. Het stroomgebied van de
t3aakse Beek en het plateau van Winterswijk is aangewezen als vitaal watersysteem (zie
kaart waterbeleid). Maatregelen die daar genomen kunnen worden zijn het herprofileren
van heken, extensiveren van het onderhoud, opheffen van riooloverstorten, saneren van

waterbodems, vervangen van stuwen en beëindiging van activiteiten als beregening uit
grondwater en drainage.

lIet verwerken van verhoogde afvoeren kent binnen het studiegebied de volgende

*

oplossingen (in volgorde):

•

vasthouden van water in het regionale systeem (regionale waterberging) door
vcrontdieping en verbreding van waterlopen, extra berging in de beekdalen en tijdelijke

•

afvoeren.

S

maaiveldberging in aangewezen stroomgebieden;
Voor maaiveidberging zijn binnen het studiegebied de volgende oppervlaktes per

5

stroomgebied voorgesteld: Boven Slinge (<50 ha), Veengoot (>200 ha), Baakse Beek
(>200 ha), Schaarsbeek (100-200 ha), Ratumse beek (<50 ha), Groenlose Slinge (>200 ha),
leerinkbeek (100-200 ha).

.

lot slot dient de relatie tussen water en het landschap weer zichtbaar te worden.
De waterlopen zijn de dragers van het landschap. Brede verbindingen langs de heken

sluiten hierbij aan. Ook in de berging en de invulling van het vitaal watersysteem liggen
kansen voor de koppeling met de ontwikkeling van natuur.
Aan de Baakse beek, het bovenstroomse deel van de Veengoot en de Bovenslinge en de

S

4chaarsbeek is in het waterbeheersplan van waterschap Rijn en Ijssel de functie water met
ecologische doelstelling toegekend. Aan de meeste heken op het plateau van Winterswijk is
de functie water van de hoogste doelstelling toegekend: Ratumsche beek, Willinkheek,
Kleine beek.
Tot slot liggen in het gebied verschillende drinkwaterwinningen: bij Eibergen, Ruurlo,
Lelhem, Varsseveld, Aalten, Schaarsbeek. In 2005 moet de totale drinkwaterwinning zijn

S

afgenomen. Op kaart 3 is het waterbeleid weergegeven.

S

.,

00

F, 1,

A ~ ) ~ 11

15

Legenda
t

beken
wegen
landschappelijke eenheden
boslandschap
landgoederenandschap
heidelandschap
natte heide- en broekontginningenlandschap
droge heide- en bosontginningenlandschap
veenontginningenlandschap
zandverstuMngenlandschap
essenlandschap
kampenlandschap
hooilandontginningenlandschap
uiterwaardenlandschap
oeverwallen- en stroomruggenlandschap
ingepolderde uiterwaardenlandschap
kommenlandschap
polderlandschap
nvierweidenlandschap
recreatielandschap
intensieve veehouderijlandschap
kassenlandschap
bebouwde kom

1.•

.-".

qÈ

44

k

*oo

S
Kaart 4: Landschappelijke eenheden
maart 2002

scha 1:250.000
N

productie:

0, ARCADIS

VERKENNING ROBUUSTE VERBINDING ACHTERHOEK

îI

Foto 2.1. Stuw in de
rechtgetrokken
B,elheimerbeek bij
Slangenburg. Stuwen als

1

deze vormen migratiebarrières voor allerlei
vissoorten en leiden
daardoor tot versnippering

van beeksystemen.
2.4

LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE
De Graafschap en Winterswijk zijn vanwege de landschappelijke waarden aangewezen als
Waardevolle Cultuur Landschappen. Beide worden gekenmerkt door een kleinschalige
afwisseling van oude en cultuurlandschappen met kampen, landgoederen en beekdalen en
recenter ontgonnen veld- en broekgehieden. In het WCL gebied staat een geïntegreerde en
streekeigen ontwikkeling van landbouw, bosbouw, natuur, landschap, cultuurhistorie,
recreatie en toerisme voorop.

.

•
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wandelaars in Bekendelie.

De eerder genoemde gebieden De Graafschap en hij Winterswijk vormen de twee
bosgebieden in de Achterhoek. Hiertussen ligt een lager gelegen voormalig moerasgebied
dat in de 20' eeuw is ontgonnen tot landbouwgebied. Dit middengebied kenmerkt zich door
openheid met verspreid liggende landschapselementen zonder ruimtelijke samenhangende
structuur.
De landschapsstrategie uit het streekplan richt zich op de Graafschap en op het gebied bij
Winterswijk op behoud van het kleinschalige karakter. Tussen de Graafschap, Winterswijk
en Neede/Borculo, het gebied tussen Varsseveld en Doesburg en enkele kleinere gebieden
komen weinig herkenbare landschappen voor, maar die bevatten vele elementen van hoge
kwaliteit. Het beleid van deze gebieden richt zich op het tot stand brengen van een stabiele
structuur van lijnvormige landschapselementen in een cascomodel. Het behoud van
bestaande elementen is gewenst. Eventueel kunnen elementen ten behoeve van de
landbouw worden verplaatst.
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Het studiegebied bestaat uit een afwisseling van de volgende landschappelijke eenheden
(zie kaart 4):
• Natte heideontginningen: rationele verkaveling en een rechte verloop van wegen en
sloten. Het landschap bestaat uit lijn en vlakvormige elementen. Er is weinig reliëf.
• Kampenlandschap: dit landschap is ontstaan in de middeleeuwen als individuele
huiskampen, van elkaar gescheiden door houtwallen. Momenteel kenmerkt dit
structuurrijke landschap zich nog steeds door de aanwezigheid van lijnvormige en
vlakvormige elementen. De bebouwing is verspreid, de waterlopen en wegen zijn grillig.
• Kampen-essenlands cha p: essen zijn complexen van aaneenliggende akkers en zijn
gelegen op de hogere delen van het landschap zoals de stuwwallen, de plateaus en
hogere dekzandruggen. Ze hebben een glooiende vaak bollende vorm. De bebouwing is
geconcentreerd langs de randen van de es. Beplantingen zijn op kleine schaal aanwezig.
• Bebost Veen (Korenburgerveen): redelijk gaaf hoogveen gebied in een natuurlijke kom
gelegen.Door de verdroging is dit gebied gaan verhossen. Op enkele plekken aan de
randen waar het grondwater aan de oppervlakte komt liggen zeer soortenrijke
blauwgraslanden. Ten oosten van het veen ligt het Rommelgebergte (voedselarm droog

•

bos met name naaldbos).
NATUUR

2.5

De belangrijkste natuurwaarden in de Achterhoek zijn verbonden aan de natuurlijke beken
(Ratumse beek, Boven Slinge) en bossen, de hoogveenreservaten (Korenburgerveen en het

.

Wooldse veen), natte heide en vennen (Beekvliet en Lievelderveld) en natte en vochtige
schrale graslanden (Korenhurgerveen, Stelkampsveld. Koolmansdijk). De Achterhoek
herbergt één van de laatste leefgebieden van de Boomkikker in Nederland. Natuur en
landschap in de Achterhoek staan onder druk door vervlakking van het landschap,
versnippering, verdroging, verzuring en vermesting.

•

d
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In paragraaf 3.1 wordt nader ingegaan op de verspreiding van natuurwaarden in het gebied
in relatie tot de ecologische doelstellingen voor de robuuste verbinding. Op deze plaats
wordt ingegaan op de beleidsmatige ontwikkelingen.
In het Ontwerp-Gebiedsplan Natuur en Landschap voor de Achterhoek heeft Gedeputeerde
staten het beleid op het gebied van natuur en landschap beschreven voor de komende 1 tot
20 jaar.

•
19

1 )e prior teiten voor het natuurbeleid voor de Achterhoek zijn a

olgt erwoord:

•

realiseren van grote eenheden;

•

behouden en versterken van water met ecologische waarden;

•

tot stand brengen van een samenhangend netwerk van natuurgebieden,:

•

behouden en versterken van parels en bijzondere natuurdoeltvpen;

•

behouden en versterken van het leefgebied van bijzondere soorten.

Met name de laatste drie doelstellingen zijn te realiseren via de robuuste verbinding
Achterhoek. Doelstelling van de robuuste verbinding is immers het verbinden, verdichten
en vergroten van leefgebieden binnen het ecologisch netwerk.
Het Gebiedsplan geeft hiernaast een nadere invulling aan de Gelderse natuurdoelenkaar t
Per gebied is aangegeven welke verdeling van natuurdoelen wordt voorgestaan. In bijlage 2
is een overzicht gegeven van de Gelderse natuurdoelen.
Op kaart 5 is de begrenzing van de El-IS, parels, zoekgebieden voor nieuwe natuur,
inrichting van bestaande natuur en agrarisch natuurbeheer aangegeven.
2.6

LANDBOUW
II ieronder

vi 'Igt

een korte kenschets van de landhon

w

in het gebied vergeni inlen uit de

conceptstartnotitie MER reconstructie Achterhoek en Liemers (2002).
De Achterhoek en Liemers is een veehouderijgebied met naast melkveehouderi vooral
varkenshouderij en pluimveehouderij. Het percentage gemengde bedrijven neemt snel al
door verdere specialisatie van de bedrijven.
Momenteel is de gemiddelde oppervlakte per bedrijf 17 ha en in 2015 naar schatting 25 lii
De oppervlakte per bedrijf varieert enorm van nagenoeg grondloze varkens- en
plu

n veehed ri ven tot grondgehonden (mcl kvee)bed rijvin

vi n

100

0)

meer bi

In alle drie de belangrijkste dierca Legorie0n varkens, kippen en runderen)

til

het iinta 1

dieren verder afnemen. De bedrijven die in 2015 overblijven zullen naar verwachting echtei
fors in omvang toenemen. De landbouw zal een belangrijke (economische) drager in
gebruiker van het landelijk gebied in Achterhoek (en Liemers) blijven.
Biologische landbouw vindt plaats op 1,2% van de bedrijven in Achterhoek en 1 ienier, met
1,6 % van de cultuurgrond. Ingeschat is dat de biologische landbouw in 2015 kan groeien tot
tussen 3% en 8% van de bedrijven. Ingeschat is dat in 20154 tot 8% van het totale
arbeidsinkomen uit verbreding kan komen.

In het streekplan, zonering landelijk gebied staat het studiegehied grotendeels als
landbouwgebied/waardevol landschap en als landbouwgebied aangegeven. De gebieden
rondom Winterswijk en Ruurlo zijn aangegeven als natuur/landbouw gebieden.
Het midden en het zuiden van de Achterhoek worden genoemd als gebieden waar sterke
landbouw voorkomt. Agrarische bedrijven kunnen doorgroeien naar een omvang die
economische en ecologische duurzaamheid garandeert. De landbouw is richtinggevend
voor de verkaveling en waterhuishouding. Er zijn perspectieven in de Achterhoek voor
ontwikkeling van streekeigen producten en naar verhouding veel mogelijkheden voor
verwerving van aanvullende inkomsten uit recreatie, natuur en landschap. De beste
mogelijkheden daarvoor doen zich in de Graafschap cii in de omgeving van Wintc'rswijk

20

2.7

RECREATIE
De Achterhoek is een aantrekkelijk gewest voor de recreatie. Deze aantrekkelijkheid wordt
met name ontleend aan een zeer afwisselend, kleinschalig landschap, rijk cultuurhistorisch
erfgoed, grote ecologische waarden en een uitgebreid recreatief netwerk van wegen en
paden.
Instandhouding van het streekeigen karkater en authenticiteit, gekoppeld aan een
beheersbare groei is op termijn de toeristische aantrekkingskracht. Hoewel het toeristischrecreatieve aanbod de afgelopen jaren duidelijk is gegroeid en verbeterd zijn er nog diverse
aanknopingspunten voor een kwalitatieve verbetering. Kansen voor een verdere
ontwikkeling worden vooral gezien in de deelsegmenten actief toerisme, cultuurtoerisme,
natuurtoerisme, agrotoerisme en in de verblijfssector. Hierbij wordt gestreefd naar het
ontwikkelen van een gezamenlijk toeristisch-recreatief beleid gericht op een beheersbare,
selectieve groei, afgestemd op het sociale draagvlak en de fysieke draagkracht van de regio.
Voorop staat een kwalitatieve verbetering van een duurzaam toeristisch-recreatief product
dat aansluit bij de eerder beschreven waarden van het gebied. Voor de komende vier jaar
wordt een werkgelegenheidsgroei van 20% nagestreefd.
liet toeristisch-recreatief bedrijfsleven heeft haar strategie voor de toekomst vastgelegd in
de nota "De toegang tot rust en ruimte".
Van belang voor de verkenning van de robuuste verbinding zijn de volgende hoofdlijnen
voor de strategie:
• balans tussen ecologie en economie (huidige natuur, cultuurhistorische waarden en
landschapsinrichting zijn in principe het vertrekpunt);
• realisatie van een Recreatieve Hoofdstructuur gekoppeld aan de Ecologische
1 loofdstructuur; EHS=RHS.
Op de kaarten 10-1 , 10-2 en 10-3 met de uitwerking van de verbindingszones staan de te
ontwikkelen gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie weergegeven.

2.8
.

BEBOUWING EN INFRASTRUCTUUR
liet studiegebied kenmerkt zich door een aanwezigheid van verspreid liggende agrarische
en burger bebouwing. Door een afname van de agrarische functie van het landelijk gebied,
is de burgerbebouwing sterker vertegenwoordigt dan de agrarische bebouwing. Op een
aantal plaatsen is de bebouwing in grote en kleine kernen en buurtschappen
geconcentreerd.
Bij de grotere kernen vindt, gekoppeld aan de infrastructuur uitbreiding plaats van
bedrijventerreinen. De kernen Groenlo, Winterswijk, Aalten en Ruurlo hebben
uitbreidingsplannen ten behoeve van de woningbouw.
De Achterhoek heeft een hoge wegendichtheid. Het gebied wordt doorsneden door
provinciale wegen en meer lokale wegen. Het doortrekken van de A18 is momenteel nog
onzeker. De toename van het verkeer zorgt er voor dat de harrièrewerking van
infrastructuur op natuurgebieden en verbindingszones versterkt wordt. De noodzaak om
hiervoor maatregelen te treffen wordt daarmee sterker. Er loopt een spoorlijn door het
studiegebied, de lijn W interswijk-Zutphen.
Op de kaarten 10-1

,

10-2 en 10-3 met de uitwerking van de verbindingszones staan de

bouwplannen en infrastructuur weergegeven.
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Robuuste
ontsnippering in de Achterhoek

.
0

In tegensiciling tot de andere landelijke robuuste verbindingen zijn voor de verbinding Achterhoek
nog geen ecologische doelstellingen en ambitieniveaus vastgesteld. De verkenning is daarom gestart
met een analyse van het fu:ctioneren van de ecologische structuur en de versnippering in de
Achterhoek. Voor de analyse is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de netwerkanalyse die voor de
evaluatie van de ecologische verbindingszones in de provincie Gelderland is gemaakt (Reijnen &
Kooistra, 1998), hel achtergronddocument natuur bij de omgevingsplannen Gelderland (provincie
Gelderland, 2001), studies naar de EVZ Lichtenvoorde en Groenlose Slinge (Heidenij, 1993 en 1994)
en kennis van gebiedsdeskundigen (gezamenlijke ecologische expertmeeting).
Na een beschouwing van de versnippering binnen de Achterhoek zijn keuzes gemaakt voor de
ecologische doelen en hel gewenste ambitieniveau. Deze keuze is vervolgens uitgewerkt in ruimte- en
inrichtingseisen voor de robuuste verbinding.
3.1

•1 .1

ECOLOGISCHE DOELSTELLINGEN EN AMBITIENIVEAU
VERSNIPPERING IN DE ACHTERHOEK
Bij het in kaart brengen van de versnippering zijn twee sporen gevolgd: een uitwerking op

het niveau van soorten en een uitwerking op het niveau van natuurtypen waarvoor de
Achterhoek van bijzondere betekenis is.
Natuurdoe/typen

•

De (inter)nationale waarde van de natuur in de Achterhoek bestaat uit de aanwezigheid van
biotopen van communautair belang, zoals aangeduid in de l-labitatrichtlijn. Dit zijn
biotopen die gevaar lopen te verdwijnen, een beperkt verspreidingsgebied hebben of
opmerkelijke voorbeelden zijn van een biogeografische regio. In de Achterhoek gaat het om
ha lfnatuu rlijke vochtige graslanden, mesofiele graslanden, aangetast hoogveen waar
natuurlijke regeneratie (Korenburgerveen, Wooldse veen) nog mogelijk is, wintereikenbeukenbossen en alluviale bossen met Zwarte eis en Gewone es. De alluviale bossen zijn

•

tevens aangeduid als een prioritair type natuurlijke habitat. Voor deze biotopen draagt de
FU bij/ondere verantwoordelijkheid.

•
•
•
•

23

j

'veld

Robuuste Ecologische Verbèndrng de Actlehoek

Grote Veld
-,

-

'DenBramel'. Veldwijk

Stelkampsveld

Hagenbeek

Beekvliet

Vorden
Iocae

en

Geliet

ojcuIo

ARCADIS

;

A

Ruu
\,

)/

Forrnerhoek -

1

--

Lindese Laak

Natte heide en ven
Blauwgrasland

r
Lievestro

Hengelo,

BreedsIa

.t'4

0e0

Zieent

Zelhem
-

Lichtenvoorde

Zethém - Heidenhoek
.

oetinchem

Noorder-broekj

De Zumpe Slangenburg

ndéran

,'
7Lf/

i?

<

Aattense Goor

r

Ratumse bee dal
içc*enburgerveen'
Mentink

4

Winterswijk

EVZ Schaarsbrug; Corle

rcte Goor; Bredevooii-Cpe

burg

Zurnpe'-

•

*

EVZ Veengoot

(

Hengelo - ZelherrV
se tossen

lok,

7

-/

Koolmansdijk

Heume - Het Veiler

(

Iç

EVZ Wissinkbeek

Nijkampsheide

- -.

Varssevek

1

-------

-

Terborg

.Qeding

Aalten

-

Woold
t

Italiaanse Meren

8esan; Haart-AaltenG rote Steen: Woold

.-

Silvotde
-

•
trg

\ Uift

•

--

;

o

00000000

eo

000000 0

Legenda
beken
wegen
- bebouwing
geschiktheid

-

weinig geschikt
-

—

-.:

hit —

•

" i

r

zeer geschikt

1.

fb

!&

Or

1;

•

61

'

.•

.fl

-

•' -:

-

k
m

---

J—

71
Ir

fi)r.-

fr\

Ä.

: .
,•
-

-j jgtki

JL

Od

er

Kaart 7 Geschlkth&d voor
voedselarme, natte natuur

61 1 2500

n1 2002

ARCAMS

r

D e pro„ incie Gelderland heeft binnen de Achterhoek aantal na tuu rdoel typen bi(/ondere
aandacht gegeven: de aandachtsnatuurdoeltypen. Het gaat om typen waarvoor Gelderland
en Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid hebben, omdat deze typen nog maar

op

een beperkt oppervlakte voorkomen en de kwaliteit dikwi1k te wensen over laat (uit
Provincie Gelderland, 2001):

•

Natuurlijke bossen; natuurlijk beheerde bossen van enige omvang met een struetuurrijke
boom-, kruid- en struiklaag. De beekhegeleidende bossen en matig voedelrijke hoeen

•

zijn het meest waardevol in de Achterhoek. Bekendelle en Willinksbos iijn
voorgedragen als Habitatrichtlijngehied;

•

Natuurlijke beken; heken zijn kenmerkend voor de Achterhoek. Een groot deel is echter
rechtgetrokken of vergraven. De beken op het plateau hij Winterswijk zijn het nlee-a
waardevol en natuurlijkst. Het Ratumse beekdal is hier voorgedragen a
l-labitatrichtlijngebied;

•

Hoogveen; gebieden met veenmosgroei die geheel afhankelijk zijn van regen water
Hoogvenen zijn schaars in Nederland en in de Achterhoek zijn er twee restanten
hoogvenen, het Korenhurgerveen (l -lahitat-richtlijngehied ) en het Woolde een
(voorgedragen Habitat-richtlijngehied):

•

,iii

Natte heide en vennen; gebieden met natte heide en vennen waren LenricrLend voor
grote delen van de Achterhoek. Het

gebied

tussen Lichtenvoorde, Zelhem en Aalten en

•

het gebied tussen Lichtenvoorde, Groenlo en het Korenburgerveen was van oorsprong
een groot nat heide- en veengebied. Nu zijn er nog restanten aanwezig, zoals
bijvoorbeeld bij Koolmansdijk, Konijnedijk en Stelkampsveld (voorgedragen Habitatrichtlijngebied). Verbetering van de milieu- en waterkwaliteit is nodig;
•

Natte en vochtige schrale graslanden; de natte en vochtige schrale graslanden zijn vroeger
ontwikkeld via hooien en beweiden op de natte standplaatsen. Nu zijn er nog enkele
verspreid en geïsoleerd gelegen reservaten aanwezig, zoals Koolmansdijk langs de
spoorlijn Ruurlo-Winterswijk. Behoud van de reervaten i. alhankelijh v,ni ren goed
milieu- en waterkwaliteit,

De aandachtsnatuurdoeltypen zijn globaal in twee hoofdcategorieen te verdelen

cm

en matig voedselrijke bossen gebonden aan beekdalen en rijkere hodems en de voedsclaniie,
natte tot vochtige graslanden en heide en vennen. Op kaart 6-1 en 6-2 is de verspreiding
de natuurwaarden voor beide hoofdcategorieën weergegeven.
Voor de voedselarme, natte natuurwaarden is af te leiden dat het hier om verspreid

\

•

in

Cl)

geïsoleerd gelegen kleine reservaten gaat. Binnen het zoekgebied is het Korenburger een
het enige gebied dat als grote natuurlijke eenheid is aangewezen. Daarnaast heeft het
Stelkampsveld/Beekvliet een redelijke omvang en zou als sleutelgebied kunnen fungeren
Voor het behoud van de bestaande parels en reservaten is een strategie van vergroten en
verdichten van de leefgebieden zinvol. Op deze wijze is het beter mogelijk de gewei]„[( ,
milieuomstandigheden en waterhuishouding en de hieraan gebonden vegetaties te
behouden en herstellen. Daarnaast kan uitwisseling tussen de grotere kernen en de kleinere
parels en reservaten door verbinding bijdragen aan de soortenrijkdom en de

•

levensvatbaarheid van de populaties in de verspreid gelegen gebieden.
Op kaart 7 is de geschiktheid voor de ontwikkeling van natte, voedselarme natuurwaarden
aangegeven. De zone rondom Korenburgerveen, het stroomgebied van de Baakse Beek
(het historische moerasgebied) en het stroomgebied van de (,roenlose Slinge .'in potentieel
geschikt \ oor de ontwikkeling van dit natuurdoeltvpe.
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•

Foto 3.1. De Buelheimerbeek
nabij Westendorp.
Versnippering is opgetreden

•

door kanalisatie en het

•

beekdalbegeleidende

verdwijnen van
bossen ten behoeve van de
landbouw.

•

Beken en heekdalbossen zijn met name aanwezig/toegekend langs de Groenlose Slinge en
Boven Slinge en de bovenlopen op het plateau van Winterswijk en in mindere mate aan de

.

f3aakse Beek. Alhoewel aan een groot aantal deelgebieden het natuurdoeltype beekdalbos is
toegekend zijn er maar weinig grotere natuurgebieden en hebben de beken in het
middengebied een onnatuurlijk karakter. De relatie tussen de bovenlopen en midden- en
benedenlopen is hierdoor veelal afwezig. Zowel het beekdal van de Boven Slinge als de

•

(roenlose Slinge is in de huidige situatie in het middengebied niet 'robuust'. De heken
stromen door de bebouwde kom en/of een bedrijventerrein, stuwen beperken de migratie
voor watergebonden fauna en de oevers zijn vaak in landbouwkundig gebruik.

.

0p regionaal en nationaal niveau is de verbinding tussen de beekdalen van het
middengebied en het dal van de Oude Ijssel en IJssel relevant.

Soorten

•

In de studie van Reijnen&Kolstra (1998) is op basis van een beoordeling van aanwezige
hahitats beoordeeld of een soort duurzaam kan voortbestaan in Gelderland. De analyse is
gedaan voor een aantal gidssoorten die (potentieel) voorkomen in de verschillende
ecosysteem typen in Gelderland en een verschillend dispersievermogen en manier van

•
ui

voortbewegen hebben. Indien er sprake is van versnippering is aangeven wat de meest
geschikte oplossingsrichting is. Als de kans op uitsterven kleiner is dan 5% over een periode
van 100 jaar wordt een populatie duurzaam genoemd. De resultaten zijn in onderstaande

.

tabel voor de Achterhoek samengevat en op kaart 8-1, 8-2, 8-3 en 8-4 verbeeld voor enkele
soorten kenmerkend voor de ecosysteemtypen bossen, beekdalen en (natte) graslanden en
heide.
Tabel 3.2 Overzicht
versnippering en
oplossingsrichtingen voor

•

gidssoorten

Bos
Boommarter

Loofbos
1

Das
Rosse woelmuis
(Eekhoorn)

•

Boomklever
Glanskop
Kuifmees

-

Bos en
houtwallen
Bossen

•

Loofbos

-

Naaldbos

zwak (Wiriterswijk en
Ruurlo)
zwak (Winterswijk en
lisseldal)
sterk (Winterswijk)
sterk (Ruurlo-Beekvliet)
sterk (Winterswijk en
Ruurlo)
sterk (Winterswijk, Ruurlo

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
e

verbeteren kwaliteit habitat
opheffen migratiebarrières
verbeteren kwaliteit habitat
opheffen migratiebarrières
beperkte versnippering
verdichten-creëren nieuw habitat
opheffen migratiebarrières
beperkte versnippering
vergroten habitat
beperkte versnippering

-

AADl
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1

1

en verspreru)
Middelste bonte

Loofbos

niet (Wiriterswijk en

Kleine

Loofbos

sterk (Winterswijk en

lisvogelvlinder

(kamperfoelie)

verspreid)

specht

•
•

vergroten en verbeteren kwaliteit

•

vergroten en verbeteren kwaliteit

•

verdichten

•

verdichten-creëren nieuw habitat

•

vergroten habitat

vergroten en verbeteren kwaliteit

Ruurlo)

•
Blauwborst

vergroten habitat (middengebied)
habitat
habitat

Moeras
Moeras

sterk (lisseldal)

-

niet (Korenburgerveen)

Heide
Boomleeuwerik

Heide

niet <%S
(Korenburgerveen en

Zandhagedis

-

Ruurlo)

-

-

Heide

niet (Groenlo, geïsoleerd)

•

Heide

niet duurzaam (verspreide

•

habitat
Heideblauwtje

heideterreintjes)

vergroten en verbeteren kwaliteit
habitat

Schrale
graslanden
Bruine

Schrale

niet duurzaam

vuurvlinder

graslanden en

(Winterswijk, Baakse

heide
Heidevlinder

Zilveren maan

i

Beek, Beekvliet)

Schrale

niet duurzaam

graslanden en

(verspreide

heide

heideterreintjes)

Schrale

niet (Korenburgerveen)

•

vergroten en verbeteren kwaliteit

•
•

verdichten netwerk

habitat
vergroten en verbeteren kwaliteit
habitat

•

graslanden

vergroten en verbeteren kwaliteit
habitat
herintrodutie nodiq

Gras/and,
houtwalen
water
Boomkikker

Poel en ruigte sterk (Varssevetd-Neede)

• verbinden/opheffen

niet (Winterswijk,
Berkeldal)

migratiebarrières
• vergroten en verbeteren kwaliteit
habitat

Kamsalamander

1 poelen,

sterk (Winterswijk)

• verbinden/opheffen

zwak (Boven Slinge en

• vergroten en verbeteren kwaliteit

houtwallen,
grasland

migratiebarrières
Groenlose Slinge)

habitat

Beken
Bosbeekjuffer

Bosbeken

zwak (Winterswijk)

• verbinden beken

niet (Slangenburg,

•

verdichten

lisseldal)
Bermpje
Serpeling

Beken
Beken
(benedenloop)

IJssel, beken
IJssel, beken

•

herstel beek, verbeteren kwaliteit

•

opheffen migratiebarrières

•

herstel beek, verbeteren kwaliteit

•

opheffen migratiebarrières

ADIP,
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Kansen om de versnippering van soorten te verminderen zijn met name aanwezig voor

•
.

•

.

amfibieën als de Kamsalamander en de Boomkikker en soorten van schrale graslanden en
natte heide, zoals de dagvlinders Bruine vuurvlinder, Heideblauwtje en Heivlinder.
Zilveren maan heeft enkel in het Korenburgerveen een geschikt habitat, maar komt
momenteel niet voor in het gebied. Vergroten en verbeteren van de kwaliteit van het habitat
in het gebied kan zorgen voor duurzame populaties in het middengebied.
Voor de beken gaat het om de uitwisseling tussen het ljsseldal en de Achterhoekse beken
voor vissen als de Serpeling en verbeteren van de habitatkwaliteit door het
opknappen/herstel van een beekdal voor soorten als het Bermpje en Bosbeekjuffer. Van de
laatste soort is slechts een geïsoleerde populatie rond Winterswijk aanwezig.
De bosvogels ondervinden slechts in beperkte mate versnippering van hun leefgebied, deze
worden in het kader van de robuuste verbinding verder niet meegenomen. De Kleine
Ijsvogelvlinder kan wel profiteren van een bosverbinding door verdichting tussen
Winterswijk en de verspreid gelegen bossen.
De Blauwborst, een soort van moerassen, is momenteel geïsoleerd in het Korenburgerveen.
Verdichting maakt uitwisseling mogelijk met het ljsseldal. Mogelijkheden hiertoe liggen
bijvoorbeeld bij de Baakse Beek (in potentie moeraslandbeek).
1 .2

CONCLUSIE

Uit de studie van Reijnen&Kolstra (1998) is naar voren gekomen dat de huidige aangewezen
provinciale verbindingszones onvoldoende de versnippering van de flora en fauna in het
gebied tegengaan. Vergroten en verbeteren van leefgebieden en verdichten van het netwerk
is voor de meeste soorten noodzakelijk om duurzame populaties te ontwikkelen. Met name
voor amfibieën en beekgebonden soorten is verbinden en het opheffen van migratiebarrières
noodzakelijk.
De op regionale en nationale schaal belangrijkste ecosysteemtypen binnen de Achterhoek
zijn de beken en matig voedselrijke bossen gebonden aan beekdalen en rijkere bodems en de
oedselarme, natte tot vochtige graslanden. heide en vennen en hoogveen. Verschillende
verspreid gelegen gebieden in de Achterhoek zijn vanwege het voorkomen van biotopen en
soorten van internationaal belang aangewezen of voorgesteld als speciale beschermingszone
in liet kader van de F-lahitatrichtlijn.
Beken en matig voedselrijke bossen gebonden aan beekdalen en rijkere bodems

Grote natuurconiplexeri liggen voor het ecosysteemtype beekdal en heekdalhos bij
Winterswijk in de vorm van een complex aan halfnatuurlijke beekdalen (deels
voorgedragen als Uabitatrichtlijngebied), zoals de Groenlose Slinge bij Bekendelle, het
Ratumse beekdal, Willinkbeek.
In het westen zijn in beperkte mate grote complexen met beken en voedselrijke, vochtige
(heekdal)bossen aanwezig: landgoed Slangenburg, Hackfort, Stelkamps'eld. Verbinding
met de middenlopen en het (Oude) IJsseldal kan de relatieve isolatie van de gebieden rond
\Ainterswijk opheffen. Het doel van deze verbinding is vrije migratie en het verbeteren van
leefgebieden, paai- en schuilgebieden, voor vissen en beekgebonden soorten als de
lïosbeekjuffer. Daarnaast profiteert een soort als de Kleine Ijsvogelvlinder van de
bosontwikkeling. Vanwege het robuuste karakter ligt de prioriteit bij het herstel van de
natuurlijke loop van één beekdalsysteem.
Voedselarme, natte tot vochtige graslanden en heide en vennen.

Voor de soorten van natte schraalgraslanden (met klein water) en heide en vennen is voor
de dagvlinders geconstateerd dat vergroten en verbeteren van leefgebied en verdichting van
het netwerk nodig is.

1r11
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Voor am lihieen gaat het om verhinden/ophetten migratiebarrk'res en het vergroten en
verbeteren van leefgebied. Op nationaal niveau is de Boomkikkerpopulatie van belang in
het middengebied, die een potentieel uitbreidingsgebied heeft in het Berkeldal, de
Graafschap en rond Winterswijk. Van belang is het netwerk van restanten natte schrale
natuurgebieden in het oorspronkelijke moerasgebied in het stroomgebied van de lïaakse
Beek tussen de grote natuurcomplexen en brongebieden bij Beekvliet en het
Korenhurgerveen (Hahitatrichtlijngebied). Door het verdichten van het netwerk en de
leefgebieden te vergroten (verminderen externe invloeden) en bereikbaar te maken is de
kans op duurzaam voortbestaan van de voor de typische natte, schrale omstandigheden
kenmerkende flora en fauna groter.

1"
1

1

Foto 3.2 Berkenopslag en
gagelstruweel in het
Korenburgerveen. Door
verhoging van het waterpeil
moet hier een natuurlijker

IT

vegetatie terugkeren

4

1

lot slot is het ambitieniveau voor de verbinding vastgesteld. Moet de rohuusle ei hind ing
in de Achterhoek zich richten op de mobielere soorten en met name versnippering op
nationaal en regionaal niveau tegengaan of is een invulling nodig, waarbij ook einig
mobiele soorten een leefgebied kunnen vinden? Uit de analyse van de
versnipperingsproblemen is naar voren gekomen dat met name een verbetering

oor

\veinii

mobiele soorten, als de Boomkikker, Kamsalamander, Bruine vuurvlinder, Bosbeekjutter
van belang is.
De nu geïsoleerde gebieden dienen door het creëren van een doorlaatbaar landschap heter
bereikbaar te worden. In de landschapscorridor kan nieuw leefgebied ontstaan voor soorten
Uit de beschreven knelpunten en kansen voor ontsnippering in de Achterhoek is af te leiden
dat de robuuste verbinding zich daarom moet richten op behoud van biodiversiteit op
nationale tot lokale schaal, waarbij matig mobiele (Winde) en weinig mobiele soorten
(Boomkikker, Bruine vuurvlinder) profiteren van de verbinding. In tabel 3.3 zijn de
verschillende doelen voor de robuuste verbinding op een rij gezet. Voor de robuuste
verbinding Achterhoek is een verbinding op nationaal tot lokaal niveau gewenst. t let hierbij
behorende ambitieniveau is 133 (ik' tabel 3.3 op de volgende blad,jdec

ARCADIS
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Tabel 3.3 Toelichting op de
•

1ii1TI1Ii -

landelijke
ambitieniveaus
-

1.

Delen van leefgebieden voor het edelhert verbinden, zodat
soorten kunnen rondtrekken.

5

2.

5

1 -

Behoud van biodiversiteit op nationale schaal door het

aaneenschakelen van te kleine leefgebieden, waardoor
populaties kunnen blijven bestaan > mobiele soorten

5

3.

Behoud van biodiversiteit op regionale schaal door nieuwe
leefgebieden bereikbaar te maken, waardoor soorten nieuwe
populaties kunnen vormen of uitbreiden > matig mobiele soorten

•

4.

Behoud van biodiversiteit bij onvoorziene risico's door
uitwijkmogelijkheden te creëren bij bedreiging, waardoor

•

soorten kunnen overleven > weinig mobiele soorten

3.2

-

RUIMTE EN INRICHTINGSEISEN

S

Voor de uitwerking van de robuuste verbinding Achterhoek wordt gebruikt gemaakt van
de richtlijnen uit het Handboek Robuuste Verbindingen van Alterra en het bijbehorende
programma TOVER.

•

Uitgangspunt van de richtlijnen van Handboek Robuuste Verbindingen is dat de inrichting

5

ecosysteemtype, de afstand tussen de te verbinden gebieden en het gewenste ambitieniveau.

van een ecologische verbinding bepaald wordt door drie factoren: het te verbinden

.

Deze parameters bepalen het patroon waaruit een robuuste verbinding opgebouwd wordt:
een afwisseling van grote en kleine leefgebieden met tussenliggende schakels.

S

Aan leefgebieden en schakels zijn bepaalde natuurdoeltypen gekoppeld; deze zijn
afhankelijk van het ecosysteem type. Tussen de schakels zit een bepaalde vastgestelde

5

afstand. Dit patroon dient ter ondersteuning hij het inpassen van een ecologische
verbindingszone in een gebied. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de

S
£

belangrijkste termen en begrippen uit dit programma.
Tabel 3.4 Begrippen

Begrippen Robuuste Verbindingen /TOVER

robuuste verbindingen

Ecosysteemtype

omstandigheden
1

Ecosysteemverbinding

een verbindingszone die voldoet aan de eisen van de groep soorten
die behoort bij het te verbinden ecosysteem

.

.

een groep van natuur(doel)typen gebonden aan specifieke abiotische

Ecoprofiel

een profiel dat kenmerkend is voor de eisen aan ruimtelijke
samenhang en het type ecosysteem voor een groep van soorten; een

.

ecoprofiel wordt gesymboliseerd door een soort (ook wel als
doelsoort aangeduid)

.

Knoop

.

Schakel

een stapsteen die onderdeel uitmaakt van een verbinding; ook wel
leefgebied of stapsteen
een smalle en relatief lange verbindingscorridor; de knopen worden
door schakels met elkaar verbonden

•

.

Natuurdoeltype

Natuurwaarden gebonden aan specifiek abiotische omstandigheden

Ecosysteemtypen
De Robuuste Verbinding Achterhoek is een robuuste verbinding bedoeld ter versterking
van natuur op nationaal, regionaal en lokaal niveau; ambitieniveau B3.

S
S

Om de natuur op verschillende schaalniveaus te versterken wordt deze robuuste verbinding

opgebouwd uit een tweetal ecosysteemtypen (zie 3i):
• grasland met klein water (in het bijzonder van natte, schrale omstandigheden);

• beek en beekdalbos,

S
S

0
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Op basis van deze ccosvsteemtypen word t de robuuste verbinding Achterhoek gevormd
door een zich herhalend patroon waarin knopen en schakels elkaar afwisselen. In figuur 3.2
wordt de opbouw van beide ecosysteemtype verbindingen schematisch weergegeven.

Figuur 3.3 Ruimte-eisen
ecosysteemtype verbinding
grasland en beek en
beekdalbos

Gr1nd

-

niet kjeui ma t er

vbuiduig

56hn

--

Beek en beekdalbos-

vbinding

100mbree.
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Nafuurdoe/typen

De knopen en leefgebieden in de schakel zijn opgebouwd uit een aantal vcrsLhIlknde
natuurdoeltypen. De natuurdoeltypen die door [OVER aan de ecosysteemtypen van
robuuste verbinding Achterhoek gekoppeld zijn staan weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 3.5 Natuurdoeltypen

Natuurdoeitypen Robuuste Verbinding Achterhoek

binnen de robuuste

Grasland en klein water

verbinding

Natte schraaigraslanden

3.29

1 Nat schraaigrasland

3.30

Dotterbloemgrasland van beekdalen

Botanisch grasland

3.38

Bloemrijk grasland van het zand- en veengebied

Overig grasland

3.32

Nat, matig voedselrijk grasland

Overig: water

3.14

Gebufferde poel

3.6

Langzaam stromende bovenloop

3.7

Langzaam stromende midden- en benedenloop

3.68

Bos van bron en beek

Beek en beekdalbos
Beken
Beekdalbossen

Structuurelementen

De dispersiecorridor in de schakel bestaat uit een combinatie van één of meerdere

\aii

de

volgende structuurelementen:
• droge ruigte;
• greppel/sloot;
• heide/schrale vegetatie;
• houtwal;
•

kruidenrijke /hloernrijke tgetatic;

• natte ru gte / moeras;
• struweel:
•wa terloop.

34

•
Doe/soorten en ecoprofielen

Bij de ecosysteemtvpen wordt aangegeven welke ecoprofielen binnen dit ecosysteem
passen. Op basis van deze ecoprofielen is een lijst opgesteld van doelsoorten voor de
robuuste verbinding Achterhoek. Bij deze selectie is gebruik gemaakt van gegevens uit de
vorige paragraaf. In tabel 3.5 wordt een overzicht gegeven van de doelsoorten volgens
IOVER en de gekozen doelsoorten voor de robuuste verbinding Achterhoek.
Voor elk van deze ecoprofielen geeft TOVER aan welke andere soorten meeliften op
maatregelen voor die ecoprofielen en uit welke typen natuur deze verbinding moet bestaan.
liet aantal hectares dat door het programma TOVER per ecoprofiel is aangegeven is in
principe aangehouden bij de uitwerking. Op locaties waar dit vanuit het oogpunt van de
inpassing praktisch onmogelijk was is hiervan in geringe mate afgeweken. Deze afwijkingen
vallen binnen de door het Handboek gestelde marge van de lengte: breedte-verhouding 3:1.
Op deze wijze wordt zoveel mogelijk voorzien in een passend en realistisch patroon voor
robuuste ecologische verbinding, maar ook in een verbinding die voldoet aan de eisen
vanuit de ecologie.
1Cfl

Tabel 3.6 Ecoprofielen
behorend bij de

•
.

.
.
.
.

ecosysteemtypen 'grasland
en klein water' en 'beek en
beekdalbos'

Ecoprofielen Robuuste Verbinding Achterhoek
_Grasland met klein water
Beek en beekdalbos

-----

.--

TO

VER

poelkikker
bruine vuurvlinder
donker
pimpernelblauwtje
klaverblauwtje
zilveren maan
kamsalamander
bittervoorn
kleine modderkruiper

--

Achterhoek

bruine
vuurvlinder
klaverblauwtje
slechte
verspreider
planten (Blauwe
knoop)
kamsalamander
boomkikker
poelkikker

--

r-

----

TOVER

Achterhoek

beekprik
bermpje
grote
weersch ijnvlinder
waterspitsmuis
winde
matige verspreider
planten
slechte verspreider
planten

-beekprik
-serpeling
-winde
-waterspitsmuis
-bosbeekjuffer
grote
weerschijnvlinder
-slechte verspreider
planten

..

-

dwergmuis
noordse woelmuis
goede verspreider
planten
matige verspreider
planten
redelijk goede
verspreider planten
slechte verspreider
planten
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De tracés

In dit hoofdstuk wordƒ de on!wikkL'hi?z'' van en de ,.,'ekoze,, tracés toegelicht en uitgewerkt. Op kaart 9
:ijn de tracés weergegeven

4,1

ONTWIKKELING TRACtS

De ligging van de tracés is gebaseerd op de volgende zaken:

t)

•

aanwezigheid bestaande natuurwaarden (passend binnen de gewenste
natuurdoeltype);
begrensde nieuwe natuur (ligging binnen EHS verhoogt de maatschappelijke en
financiële haalbaarheid);
waar mogelijk aansluiten op bestaand waterbeleid en vermijden van vastgestelde
ontwerpen op RO-gebied (woningbouw, ontwikkeling bedrijventerreinen en
verblijfsrecreatie) en infrastructurele barrières;
ahiotische potenties voor de ontwikkeling van de gewenste natuurdoeltypen.

•

ad 1
De natuurdoeltypenkaart is gebruikt om de verspreiding van de huidige en nagestreefde
natuurdoeltypen in beeld te brengen. Kaart 6-1 geeft een overzicht van de beken en

S

heekdalbossen (gebieden met >20% beekdalbos). Kaart 6-2 geeft een overzicht van de
ligging van voedselarme, natte natuurwaarden en met name bij de voedselarme, natte
natuur geeft de kaart een overwaardering van het oppervlakte, omdat alle terreinen waar

•
•

het type voorkomt zijn meegenomen.
ad 2
Waar de robuuste verbinding mee kan liften met reeds begrensde EHS of zoekgebieden
voor (kleinschalige) natuurontwikkeling is de begrenzing gebruikt. Aangezien de breedte
van de schakel van de verbinding 100 m moet zijn, kan veelal gebruik gemaakt worden van
de EHS-begrenzing. De robuuste verbinding kent echter een zwaardere invulling, zodat een
hoger percentage van de verbindingszone voor natuur bestemd wordt.
ad 4
Voor beide type verbindingen is gekeken of de abiotische potenties aanwezig zijn voor

S

ontwikkeling van het gewenste natuurdoeltype. Voor de graslandverhinding is gebruik

•

gemaakt van de geschiktheidkaart voor voedselarme, natte natuur, zie kaart 7 (Grontmij,

5

Daarnaast wordt zoveel mogelijk een doorgaande waterverbinding gevolgd.

2001). Voor de beekdalverhindingen zijn de beekdalgronden (beckeerd, beekdal) uit de
bodemkaart geselecteerd en zijn de oude beekdalen uit de historische atlas afgeleid.

Vanuit de gewenste robuustheid van de verbinding is gezocht naar een combinatie van de
grasland- en beekdalverbindingen. Omdat de potenties voor de ontwikkeling van beide

•
•

systemen in erschillende gebieden liggen k echter gekozen voor aparte tracés
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TRACES ECOSYSTEEMVERBINDING BEEK EN BEEKDALBOS

4. 22

De ligging van beekdalen en bcekdalhossen en de potenties voor de onttvikkeling van
beekdalen (beekdalgronden en historische atlas) vormen de onderlegger voor mogelijke
tracés. Voor de echte heekgehonden soorten is een ononderbroken waterverbinding nodig
(beekvissen). Doelstelling is het verbinden van de plateauheken rond Winterwijk (Rit

inc

beek, Willinkbeek, Boven Slinge) met het (Oude) ljsseldal.
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Foto 4.1. Beekdalbos langs

de Ratumsche Beek bij
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Winterwijk

S
Potenties zijn aanwezig in liet beekdal van de Boven Slinge, de I3aakse Beek, de Uroenloe

S

Slinge en de Leerinkbeek. Veel van de beken zijn gekanaliseerd. De Baakse Beek in het
middengebied is waarschijnlijk gegraven en de Groenlose Slinge is benedenstrooms van

S

Groenlo verlegd. De (Oude) Leerinkbeek is onderdeel van een oorspronkelijk systeem van
bovenlopen van de Berkel. De Boven Slinge stroomt door de bebouwde kom van Aalten
De Boven Slirige, Baakse Beek en Groenlose Slinge zijn begrensd binnen de EHS en bieden

S

ruimte voor de robuuste verbinding. Langs de Leerinkbeek is nieuwe natuur aangewezen.
Om een doorgaande waterverbinding te realiseren moeten de historische heeklopen weer

S

ontgraven worden om een verbinding tussen de Groenlose Slinge en de leerinkbeck ti
ma ken.
Aangezien de Baakse Beek geen directe relatie heeft met de beekdalen bij Winterswik,
voor de ontwikkeling van de ecosysteemverbinding beek en heekdalbos gekozen voor een
tracé langs de Ratumse Beek-Groenlose Slinge-Leerinkbeek of een tracé langs de Boven
Slinge. Op kaart 10.1 en 10.2 zijn de beide tracés weergegeven. Tevens zijn enkele
principeschetsen voor de inrichting van knopen en schakels binnen de
ecosvstcemverbinding beekdal en bcekdalverbinding bijgevoegd.

4.2.1

RATUMSE BEEK-GROENLOSE SLINGE-LEERINKBEEK

Het tracé langs de Groenlose Slinge-Leerïnkheek volgt tot Groenlo de Slingc. in liet
benedenstroomse deel is de Groenlose Slinge verlegd en ligt op een onnatuurlijke locatie
Vanaf Groenlo is om die reden gekozen voor een tracé via de oude bovenlopen van de
Berkel en de beekdalgronden rondom Groenlo en langs de Hupselse Beek en de
Leerinkbeek. De meest directe en natuurlijke weg is noordelijk langs de bebouwde kom
aansluiten op de Oude Leerinkbeek. De ruimte ter hoogte van liet nieuwe bedrijventerrein
van Groenlo is echter beperkt.
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Foto 4.2 Ontwikkeling

bedrijventerrein bij Groenlo,
knelpunt voor een robuuste
verbinding langs de
Groenlose Slinge

Ten westen van het bedrijventerrein is wel nieuwe natuur aangewezen. Uitbreiding van dit
gebied richting Oude Leerinkbeek is een optie, met name voor de watergebonden soorten.
Een optie voor de robuuste bcckdalbosstructuur is via delen van beekdalen ten oosten van
Groenlo die aansluiten op de Hupselse Beek. De ze verbinding is op deze wijze niet
verbonden aan één beekdalsysteem, maar wel robuuster dan de verbinding door Groenlo.
Bovendien sluit in deze optie de nieuwe natuur tussen Zwolse Leemputten en Zillbrocker
Venne aan op de beoogde verbinding.
Ontwikkeling van de robuuste verbinding kan deels gecombineerd worden met
waterberging. Op locaties met soortenrijke bossen is inundatie met beekwater afhankelijk
van de kwaliteit van het water. In het stroomgebied van de Groenlose Slinge en Leerinkbeek
is ruimte voor waterberging op het maaiveld nodig, respectievelijk >200 ha en 100-200 ha.
De frequentie van de overstroming is laag (eens per 10 jaar). Daarnaast is berging door een
natuurlijker ontwikkeling van het profiel van de beek mogelijk (brede
overstromingsviakten, meandering).
De beek ligt grotendeels in het kampen (en essen)landschap. Dit landschap heeft een
verkaveling van huiskampen en escomplexen op de hogere delen en een grillig verloop van
de wegen en waterlopen. Het landschap is kleinschalig. Karakteristiek is het plateau ten
oosten van Winterswijk, de terrasrand ter hoogte van de lijn Lichtenvoorde-Aalten en het
lager gelegen middengebied. De robuuste verbinding bestaat door de variatie in het
landschap uit verschillende beektypen.
Van Winterswijk tot aan de Berkel zijn dit achtereenvolgens:
• plateaubeek;

•

beekdal op de terrasrand;

• laaglandbeek;

•

• kleine rivier (Berkel).
De invulling van de knopen en schakels is afgestemd op de karakteristieken van het
beektype. In de bijgevoegde figuren op de volgende bladzijden zijn principes voor de
verschillende beektypen verheeld.
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Iaaglandbzek

~70z9

Wonen ioliont.15
het-

Cultuurhistorische elementen als de (Scholte)hoeven, landgoederen, kerkepaden en
zandpaden bieden kunnen versterkt en geaccentueerd worden binnen de robuuste
verbinding. Ter hoogte van Groenlo is een directe uitloop vanuit de woonkern mogelijk.
Bij de kern wordt een robuuste knoop ontwikkeld, waar recreatie in de vorm van wandelen
en fietsen mogelijk is.

Li
Foto 43 -etsrocreate l a ngs
de Groenlose Slioqe.

Knopen
De leefgebieden of knopen van 50-60 hectare tussen Raturnse Beek hij Döttenkrö en Groenlo
liggen achtereenvolgens in de bossen bij Döttenkrö zelf, dan in het Bonnink en verder nabij
dc aantakking van de Beurzerheek op de Groenlose Slinge, bij de Oosterholtweg onder het
gehucht Zwolle, en bij de aantakking van de Steenbeek op de Groenlose Slinge.
De tracé-variant die de Groenlose Slinge verbindt met de Leerinkbeek heeft twee knopen,
namelijk één bij Groenlo Noord en één bij Avest. De oostelijke tracé-variant heeft knopen bij
de Steenbeek/Zwolse Leemputten, bij de Hupselsche Beek in het Zwollesche Veld, en een
knoop west van de N18 en zuid van Hupsel. In die knopen liggen stukken die zijn
aangewezen als nieuwe na tu ii r.
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Verderop langs de I ceririkbeek in dc Waterhoek is dan weer een nieuwe knoop gesitueerd
in wit gebied met agrarische bestemming, gevolgd door één bil het Scheperdom zuid van
Borculo (in EHS-gebied). Van hieruit sluit de verbinding dan aan op de beekdalbossen van
Beekvliet vest van Borculo.

Foto 4.4 Overstroomd
beekdal in Beekvliet bij
flo rc t o

Migratiebarrières
Knelpunten langs deze verbinding worden in de eerste plaats gevormd door de vele stuwen
in de beek die opgeheven zouden moeten worden indien dit voor het waterbeheer haalbaar
is of vervangen door vistrappen. Dit geldt voor alle beken langs het traject.
Een bebouwingsknelpunt ligt bij Groenlo, waar aan de noordzijde door de ligging van het
bedrijventerrein weinig ruimte aanwezig is voor een robuuste verbinding. Het alternatief
voor dit knelpunt is om ten zuidoosten van Groenlo aan te takken op de Steenheek, de/t te
volgen naar het oosten en vervolgens aan te takken op de 1 lupselsche en 1 eerink beek

Foto 4.5 BovenSlinge in de
bebouwde kom van Aalten.
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Behalve een doorgaande
waterverbinding is er geen

--

ruimte voor
beekdalbegeleidende
natuur.
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BEKENDELLE-BOVEN SLINGE-OUDE IJSSEL

De Boven Slinge maakt een verbinding tussen de heekdalparel en habitatrichtlijngebied
Bekendelle, een hoogopgaand beekdalhos met een Vrij natuurlijke beek en
overstromingsbos, met vogelsoorten als Ijsvogel, Grote Gele Kwikstaart en voorjaarsbloeiers
als Bosgeelster en het landgoed Slangenburg (richting Oude ljsseldal). Dit traject beoogt een
ecologische verbinding te leggen tussen de beken die ontspringen op de westelijke rand van
het Oost-Nederlands plateau in de omgeving van Winterwijk, via de middellopen
(Boven Slinge en Bielheimerbeek bij landgoed Slangenburg met beekdalbos) en uiteindelijk
aan te sluiten op het Oude lJsseldal en de rivier de Ijssel. De te ontwikkelen
natuurdoeltypen, die onder het ecosysteemtype 'Beek en beekdalbossen' vallen en in deze
verbinding worden nagestreefd, zijn langzaam stromende boven-, midden- en
benedenlopen van heken, langzaam stromende riviertjes en bossen van bron en beek. De te
verbinden basis- of leefgebieden van dit tracé zijn Bekendelle bij Winterswijk en
Slangenburg bij Doetinchem. Fauna-ecoprofielen en doelsoorten behorend hij genoemde
natuurdoeltypen, en relevant voor de Achterhoek, zijn Beekprik, Winde, Serpeling,
Waterspitsmuis, Bosheekjuffer en Grote Weerschijnvlinder. Daarnaast vallen diverse
plantensoorten van het ecoprofiel 'Slechte verspreider planten' onder het ecosysteemtype
Beek en beekdalbossen'.
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Foto 4.6 Beekdalbos
Bekendelle, met natuurlijke
erosiewand langs de oever
van de Boven Slinge.
13t'kendelle wordt in het noordelijk deel doorsneden door de spoorlijn Winterswijk-Aalten.
Vanuit de noordzijde van Bekendelle volgt de robuuste verbinding de Boven Slinge richting
\alten en heeft een natuurlijk karakter. De doorgaande waterverbinding loopt door Aalten.
1 her is echter geen ruimte voor een robuuste verbinding.
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Om die reden Lijn twee omleggingtracis ontwikkeld die deels de begreniing vin de 1 1
volgen:
•
De noordelijke tracé-variant kruist de Schaarsbeek bij bos 't Klooster, om vervolgens d
verhoogde terrasrand van het Winterswijks plateau over te steken. Hier is geen
doorgaande waterverbinding mogelijk, maar kunnen in potentie wel beekhegeleidendu
bossen en landschapselementen ontwikkeld worden (beekdalgronden en delen van
beken aanwezig). Vervolgens loopt deze variant door richting het gehucht Barlo langs
de kwelbeek. Hier zijn al enige beekbeleidende boselementen aanwezig die ingepast
kunnen worden in de robuuste verbinding.
•
De zuidelijke tracé-variant kent slechts beperkte mogelijkheden voor de ontwikkeling
van heekdalbossen. Deze verbindingszone is met name gericht op de Das met kleine
landschapselementen, die echter geen relatie hebben met de natuurdoeltypen van de
beekdalen. Het tracé loopt in een boog zuid rondom Aalten, kruist nogmaals het spoor
en de weg Aalten-Varsseveld en takt een kleine twee kilometer west van Aalten veer
aan op de Boven Slinge. Het zuidelijk tracé kenmerkt zich door het ontbreken .an
ahiotische potenties zoals beekdalgronden en een doorgaande waterverbinding
Benedenstrooms van Aalten is de Boven Slinge gekanaliseerd. Hier is aanpassing van het
profiel noodzakelijk. Bij Slangenburg sluit de Boven Slinge aan op de Bielheimerheek
richting Oude Ijssel.
Voor maaiveidberging is voor het stroomgebied van de Boven Slinge < 50 ha nodig.
Koppeling is dus maar beperkt nodig. Overstromingszones zijn wel mogelijk, waardoor de
afvoer van de beek in de winter vertraagd word.
Het type landschap en de opeenvolging van verschillende typen beken zijn hier
vergelijkbaar met de Groenlose Slinge. De in de vorige paragraaf aangegeven prinipe'
gelden ook voor dit tracé. Ontwikkeling van nieuwe landgoederen kan hier een motor /ljfl
achter de beekdalbosontwikkeling langs de beek. Andere mogelijkheden zijn de
(int\vikkel ing van een (scholte)hoeve als recreatief Centrum op de terrasrand

Foto 4.7 Scholteboerderij bij
Winterswijk.
In Bekendelle is de recreatiedruk van wandelaars dusdanig hoog dat er kans is op instorting
van erosiewanden (potentiële nestplaatsen voor Ijsvogels) en ook op vertrapping van de
beekbegeleidende vegetatie, met name van de voorjaarsbloeiers. Een wandelroute over een
boardwalk aan één zijde van de beek zou én de wandelrecreatie duurzaam mogelijk maken
én de natuurlijke toestand van de bosbeek veiligstellen.
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VERKENNING ROSUUSTE V ERE; NDNG AÇHTERHOFK

Op landgoed Slangenburg, met deels oud en gevarieerd productiebos ligt nog een
substantieel restant beekdalbos dat als leefgebied gekoppeld kan worden aan het
beeksysteem van de Boven Slinge, waardoor de robuuste verbinding tussen Bekendelle en
Slangenburg gelegd is. Belangrijk te noemen is dat het productiebos deels waardevol is voor
bosvogels als Zwarte, Groene en Grote Bonte Specht, als ook voor zeven soorten
vleermuizen, maar dat de samenhang tussen vooral het jongere productiebos en het
beoogde natuurdoeltype beekdalhos gering is. Enige omvorming van bostype kan gewenst
zijn.

Foto 4.8 Dal van de

kwelbeek nabij Barlo, ten
noorden van Aalten. Hier
liggen potenties voor
natuurontwikkeling.
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Foto 4.9

Beekdalbegeleidende

- -

houtwal langs de kwelbeek
bij Barlo

..
Knopen

1•
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De ruimtelijke indeling van deze beekdal verbinding wordt mede gekenmerkt door grotere
leefgebieden of knopen van 56 hectare die ongeveer om de kilometer langs het tracé
gesitueerd zijn. De ligging van de knopen wordt hier kort beschreven onder verwijzing naar
Kaart 10.2. De eerste knoop ligt in het bos van Bekendelle zelf. Daarna volgt de omlegging
om Aalten. Langs de noordelijke aftakking bevinden zich twee knopen, één in het bos
't Klooster bij de Schaarsbeek, en vervolgens één net ten westen van het gehucht Barlo langs
de kwelbeek die vanaf de terrasrand naar het Aaltens Goor loopt. Hier bevinden zich al
enige beekbegeleidende elementen. Langs de zuidelijke aftakking bevinden zich een vijftal
knopen, daar dit tracé aanmerkelijk langer is. Ze liggen bij het Zwanenbroek ten zuiden van
Bredevoort, bij het Loohuis oost van de Keizersheek, vervolgens bij Haart, bij Heurne net
oost van de N313 naar Bocholt, dan ten zuidwesten van Aalten aan de Keizersbeek en
tenslotte nog een knoop aansluitend op de Boven Slinge west van Aalten.

•
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aar t„ langs de Boven
gel iggen vervolgens knopen tussen de i 1cu lik brug
en de Entinkbrug in het l-leelwegsche Veld, tussen de Schepersbrug en de Kieftenbrug
noord van Varsseveld, in het Noorderbroek, dan west van de lrinkveIdbrug bi
Westendorp, en tenslotte tussen de A l en Gaanderen.
'verder k VCSL

Migrat/ebarriêres

Knelpunten langs deze verbinding worden in de eerste plaats gevormd door de vele "tuwen
in de beek die opgeheven zouden moeten worden en vervangen door vistrappen.
De bebouwde kom van Aalten vormt eveneens een cruciale barrière. Weliswaar kan de
doorgaande waterverbinding door Aalten blijven lopen, maar binnen de bebouwde kini k
verder geen ruimte voor een robuuste verbinding met beekdalbos. Daarom wordt
voorgesteld de robuuste verbinding om te leggen zoals hierho en beschreven.
Foto 4.10 Vistrap in de

.

Boven Slinge. aangelegd
door Waterschap Rijn en
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Ijssel. Hier kunnen
vissoorten als serpeling en
kopvoorn passeren.
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Vanuit Bekendelle gerekend doen zich dan de volgende infrastructurele knelpunten ooi.:
de spoorlijn aan de noordzijde van Bekendelle
•
de provinciale weg Aalten-Winterswijk N318 bij Miste
•
•
voor de noordelijke tracé-variant:
o de provinciale weg Aalten-l.ichtenvoorde N3 1 3 bij l3arlo
•
voor de zuidelijke tracé-variant:
•

•

de provinciale weg Aalten - \\intcrsvijk \318 bij Brede nort

de spoorlijn Oost van Aalten

• de provinciale weg Aalten-Bocholt N 313 hij 1 eu nu

• de spoorlijn west van Aalten
• de provinciale weg Aalten-Varsseveld N318
•
de provinciale weg Varseveld-Lichtenvoorde NIS noord van Varsseveld
• de Rijksweg A15 bij Gaanderen
•
de spoorlijn hij Gaanderen
Ter hoogte van doorsnijdingen met infrastructuur /ijn, hij onvoldoende ruimte, ecoduikers
ot aanpassingen van bruggen noodzakelijk.
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Foto 4.11 Migratieknelpunt
provinciale weg N18 bij
kruising met de Boven de
Slinge bij Varsseveld.
Faunapassages kunnen dit
soort barrières opheffen.
4.3
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TRACE ECOSYSTEEMVERBINDING (SCHRAAL)GRASLAND MET KLEIN WATER

Bij de verkenning van mogelijke tracés voor de ecosvsteemverhinding grasland met klein
water zijn de huidige natuurwaarden en potenties voor natuurwaarden gebonden aan natte,
voedselarme tot matig voedselrijke de sturende factor. Doelstelling is het verbinden van de
kernen Beekvliet/Stelkampsveld en het Korenburgerveen en het verdichten van het netwerk
tussen de kernen.

Ô
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Schraaigrasland
met Gevlekte orchis en
Spaanse ruiter.
Foto 4.12

Konijnendijk, Halle.
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In het stroomgebied van de Baakse Beek langs de spoorlijn Winterswijk-Zutphen en het
Lievelderveld liggen bestaande natuurgebieden. Potenties voor natte voedselarme
natuurwaarden liggen met name in een zone van de Veengoot tot en met het beekdal van de
(roenlose Slinge: Ruurlose Broek, Lintveldsche Broek (ten westen van Beltrum) en
Beltrumsche Veld. Een tweede zone ligt onderlangs de plateaurand (KorenburgerveenLwilbrock) en een derde zone ligt tussen Groenlo en Eibergen ter hoogte van de (oude)
Leerinkbeek.
Begrensde natuur is in deze zones aanwezig in de vorm van twee ecologische
verhindingszones: langs de Baakse Beek en de spoorlijn en nieuwe natuur langs de
Leerinkbeek. De breedte van het zoekgebied voor de verbindingszones voldoet grotendeels
aan de ruimte-eisen van de ecosysteemverhinding grasland met klein water.
liet stroomgebied van de Baakse Beek is aangewezen als vitaal watersysteem.
De ontwikkeling van een duurzaam watersysteem, waarbij het grondgebruik is afgestemd
op de natuurlijke kenmerken, biedt goede kansen voor het herstel van de watergebonden
nat u u r\vaa rden De beste kansen voor de ontwikkeling van de graslandverhinding liggen
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samengevat in het stroomgebied van de Baakse Beek: ruimte binnen de 12 11s, potenties
aanwezig, verbetering van de waterhuishouding.
Deze verbinding kan via de reeds aangewezen ecologische verbindingszone lang

0

de

Groenlose Slinge verlengd worden richting Beekvliet, waar ook waardevolle
schraalgraslanden en natte heide liggen.

0
0
0
0
0
Foto 413 Natte heide met
jeneverbes struweel in het
Stelkampsveld bij Borculo.
De ruimte- en inrichtingseisen voor de verbinding staan uitgebreid beschreven in paragrait
3.2. Grote knopen van ongeveer 50-60 ha en kleinere van 5 ha bestaande uit nat
schraalgrasland en poelen/vennen worden verbonden door een 100 meter brede schakel dii
bestaat uit bloemrijk matig voedselrijk grasland, greppels, sloten, houtwallen en ruigte.
De verbinding van de natte schraalgraslanden is afhankelijk van een duurzaam
watersystemen waterconservering in het stroomgebied van de Baakse Beek. De verbinding
moet daarom zowel gekoppeld worden aan de beek zelf als aan de verspreid gelegen natte

0

heide en schraallandreservaten. Om die reden is gekoien koor de ontwikkeling van twee
ZO 11 eS

liet voorstel

is

oor de verbinding een ione langs de spoorlijn te begrenien, waar het

bestaande netwerk van reservaten wordt verdicht en de leefgebieden worden vergroot.
Schakels tussen de leefgebieden moeten het landschap doorlaatbaar maken. In deze /one
een combinatie met waterconservering in de winter mogelijk door het aanpassen van het
watersysteem (verondiepen sloten), waardoor het water minder snel naar de beek afvoert
Een tweede zone wordt direct langs de Baakse Beek begrensd. Door het relatief voedselrijke
karakter van de beek is de ontwikkeling van schrale vegetaties hier naar verwachting
minder goed mogelijk. De ontwikkeling van een natuurlijker beeksysteem met (vertraging
afvoer door smalle beek met brede overstromingsvlakte in de winter) kan echter wel
bijdragen aan de vitaliteit van het watersysteem en daarmee mogelijk aan de natte
natuurwaarden op de beekflanken. De Baakse Beek in het middengebied is gegraven in een
van oorsprong moerassig gebied. Ontwikkeling van de Baakse Beek tot moeraslandbeek met
een afwisseling van moeras en natte graslanden is in de figuur op de volgende hhîdtijde
verheeld.
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De aanwezige landschappelijke- en cultuurhistorische elementen geven richting aan de
inrichting van knopen en schakels en inpassing in het landschap. De verbinding ligt in het
natte tot vochtige heide- en broekontginningslandschap. De verkaveling wordt gekenmerkt
door het slagenlandschap van de hroekontginningen en de rationele blokverkavelingen van
de heideontginningen. Aanknopingspunten in de landschapsstructuur zijn het
oulisselandschap, de variatie in open- en beslotenheid, de gradiënt in nat en droog en de
Baakse Beek. Cultuurhistorische aanknopingspunten zijn de buitenplaatsen, kerkepaden en
icindpaden (als aanknopingspunt voor een recreatief netwerk).
De nog in tact zijnde verkaveling blijft zichtbaar in de perceelsgrenzen binnen de knopen in
de vorm van greppels/sloten en singels (open-besloten). In de bijgaande figuur is een
voorbeelduitwerking van een schraalgrasland knoop gegeven.
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VERKENNING ROBUUSTE VEREINDINc3 ACHTERHOE

11
Knopen
Tussen de basisgebieden Korenburgerveen en Beekvliet ligt om de kilometer een knoop

ol

leefgebied van 56 hectare. Vanaf Korenburgerveen ligt de eerste knoop in het Vragender
Veld, de volgende in het Lievelder Veld en dan één aan de Koolmansdijk waar een fragment
schraalgrasland uitgebreid kan gaan worden met een groter stuk nieuwe natuur. Vanaf hier
worden twee routes gevolgd, één langs de Baakse Beek en één langs het spoor. Het tracé
langs de Baakse Beek heeft knopen bij Zieuwent, bij de Scheiddijk in het Ruurlosche Broek,
en hij de Tolhutterweg waar de Van 1-leeckerenbeek aftakt van de Baakse Beek. Langs het
spoor liggen nog twee knopen die kleine schraalgraslandfragmenten langs het spoor
vergroten en verbinden, te weten bij de Breedslatsweg en hij de Bedelaarsdijk.
De verbinding naar Beekvliet langs de Slinge takt vanaf de Breedslatsweg af in noordelijk
richting. Deze tak heeft nog twee knopen, gelegen in de schraalgraslanden van de
Goormansslatweg en hij de aansluiting van de Meiheek op de Slinge, net ten zuiden van de
N315.

Migratiebarrières
Knelpunten in deze verbinding tussen Korenhurgerveen en Ruurlosche Broek via haak.&'
Beek en spoorlijn en vervolgens tussen Ruurlosche Broek en Beekvliet via de Slinge

iiin

vooral van infrastructurele aard. Stuwen in de Baakse Beek zouden in dit geval velIk. ht
zelfs behouden moeten blijven om het waterpeil op te zetten ten behoeve van de
(schraal)grasland ontwikkeling.
Kruisingen met wegen die knelpunten veroorzaken liggen hij

•

de N18 tussen Lichtenvoorde en Groenlo:

•

de N319 tussen Groenlo en Ruurlo;

•

de N315 zuid van Borculo.

De kruisingen met de spoorlijn Lutphen-Wintee..wijk zijn slechts in beperkte iimte een
knelpunt vanwege het extensieve gebruik. Voor het totaaloverzicht zijn ze wel opgenomen
hij de op te heffen migratiebarrières. Deze bevinden zich bij Lievelde en bij de
Breedslatsweg in het Zuidelijke Broek. Ter hoogte van infrastructurele knelpunten zijn
faunapassages noodzakelijk afgestemd op de ecoprofielen: amfibieën en kleine zoogdieren
4.4

RUIMTECLAIM EN KOSTEN PER TRACE
In tabel 4.1 Zilfl de totaal benodigde opperv laktes weergegeven per traee en de oppervlakte
gelegen binnen de EHS. De ligging binnen de EHS wil niet zeggen dat alle oppervlakte
binnen deze gebieden beschikbaar is voor natuur. In het Natuurgebiedsplan is aangegeven
hoeveel procent binnen de begrensde gebieden is aangewezen als bestaand natuurgebied o
nieuwe natuur (gronden waarvoor reeds geld beschikbaar is voor de verwerving en
inrichting). Op basis van de begrenzingen uit het Natuurgebiedsplan in relatie tot de
begrenzing van de robuuste verbinding is een inschatting gemaakt van de oppervlakte aan
bestaand natuurgebied en reeds begrensde nieuwe natuur. Het totaal benodigde
oppervlakte van de robuuste verbinding minus de bestaande natuur en begrensde nieuwe
natuur leveren de extra ruimteclaim voor de realisatie van de robuuste verbinding. 1 )it zijn
de nog te begrenzen / geschikt te maken gronden.

•

,R(AD'

50

Tabel 4.1.
Oppervlaktebeslag per tracé

Knopen Schakels Knopen 1 Schakels Knopen Schakels Knopen Schakels
totaal benodigd

890

100

560

120

730

170

830

120

Binnen EHS

380

100}

470

100

660

150

470

20

Bestaand
natuurgebied

230

60'

130

50

170

50

140

50

'Nieuwe natuur
begrensd in
Natuurgebiedsplan

40

101

50

10

301

10

180

20

Nog te
begrenzen/geschikt
te maken
landbouwgebied

620

30

380

60

530

1161

510,

50

Migratiebarrières
Snelweg
Hoofdweg
4
Spoorlijn
Stuw
44

18

32

3

Overige knelpunten • onderbreking onderbreking in onderbreking in verdroging,
in de Aalten Aalten vermesting
doorgaande
beekloop
bedrijventerr
ein Groenlo

In tabel 4.2 is een globale indicatie van de kosten die gemaakt moeten worden bovenop de
reeds begrote kosten voor de realisering van natuur vanuit het natuurgebiedsplan. In tabel
4.3 is een globale indicatie van de kosten gegeven inclusief de kosten voor de reeds
begrensde nieuwe natuur. De kosten zijn exclusief BTW, voorbereiding en directievoering.
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Tabel 4.2 Indicatieve
inschatting van de kosten
exclusief kosten realisering
EHS (x 1000 euro)
ha

29.900

20.240

29.440

11

ha

6.820

4.180

5.830

5

ha

150

3001

550

26.000: per stuk1

nvt

26.000

26.000

60 per stuk7

240

240

360

Aankoop gronden
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exclusief EHS
Inrichting
natuurgebied

.

Knopen
Schakels
Aanleg faunapassage
X snelweg
X hoofdweg
X spoorweg
X vistrap

60 perstuk

nvt 1

607

180 '

200 perstuk

4.400

1.800

3.200

Aanleg recreatieve voorzieningen
X fietspad
X wandelpad
,X kanovaart
Subtotaal

100

per km,

3.000

2.500

3.000

141

per km

420

490

490

44.936

55.816

69.056

3 perstuk

1

Onvoorzien 15 %

%

Totaal (afgerond

6.740

8.372

10.358

51.670

64.180

79.410

45.540

31 780

41.400

43.700

op 10.000 euro)
Tabel 4.3 Indicatieve
inschatting van de kosten
Inclusief kosten realisering
EHS (x 1000 euro)
46

ha

11

ha,

9.790

6.160

8.030

9.130

5

ha1

5001

600

850

600

26.000 per stuk

nvt

26.0001

26.000

nvt

607per stuk

240

240

360,

180

66 per stuk

nvt

60

180

240

200 perstuk

4.400

1.8001

3.200

400

3.000

2.600

3.4007

2.100

420

490

490

280

63.896

69.236

83.916

9.584

10.385

12.587

8.495

96.500

65.130

Aankoop gronden
inclusief EHS
Inrichting
natuurgebied

.

Knopen
Schakels
Aanleg faunapassage
X snelweg
X hoofdweg
X spoorweg
X vistrap

Aanleg recreatieve voorzieningen
100

X fietspad

per km'

X wandelpad

14 per km

X kanovaart

per
.3

stuk

-

Subtotaal
Onvoorzien 15 %
Totaal (afgerond op
10.000 euro)

%

1

73.470

79.620

56.636

A
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TOETSING VAN DE TRACES
De tracés zijn beoordeeld op de volgende criteria:

•
•
•

.
•

•

S

•

•

ecologische functionaliteit (kwalitatief):
o

aaneenschakeling grote natuureenheden (nationale schaal);

o

bereikbaar maken nieuwe leefgebieden (regionale schaal);

o

behoud van biodiversiteit bij onvoorziene risico's (lokale schaal).

benodigd oppervlakte binnen en buiten de EHS (ha);
aantal migratiebarrières (aantal):
0

snelweg

o

spoorlijn

o

hoofdweg

mogelijkheden voor meervoudig grondgebruik:
o
landschap
o

cultuurhistorie

o

waterbeheer

o

recreatie/medegebruik

maatschappelijke haalbaarheid (kwalitatief)
o

•

o

inschatting van draagvlak in de streek op korte termijn

o

aansluiting op ontwikkelingen

financiële haalbaarheid
o
totale kosten (inclusief EHS)
o

•
•

aansluiting bij bestaand beleid

kosten voor maatregelen en grondverwerving buiten de EHS

In de onderstaande tabel zijn de verschillende gebieden gescoord:
-

t- +

draagt in grote mate bij aan doelstelling/goede mogelijkheden voor meekoppeling
draagt in zekere mate bij aan doelstelling/mogelijkheden voor meekoppeling

0

-

draagt in geringe mate bij aan doelstelling/beperkte mogelijkheden voor
meekoppeling
draagt niet bij aan doelstelling/geen mogelijkheden voor meekoppeling

S

S

•
S
S

•
S
S
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fabel 4.10
Beoordelingsmatrix

Ecologische functionaliteit
•

•

aaneenschakeling grote

+10

natuureenheden (nationale

i

schaal);

1

bereikbaar maken nieuwe

+10

-

+10

+

0

++

++

+

0

++

1.188

934

1.194

1.621

790

519

599

694

++

-

leefgebieden (regionale schaal);
•

behoud van biodiversiteit bij
onvoorziene risico's (lokale
schaal)

Totaal benodigd oppervlakte binnen
en buiten de EHS;
Benodigd oppervlakte buiten de EHS
Aantal migratiebarrières
•

snelweg

1

1

•

spoorlijn

2

4

3

•

hoofdweg

5

3

5

3

Mogelijkheden voor meervoudig
grondgebruik
•

landschap

. ++

. ++

. ++

+

•

cultuurhistorie

.+

.+

.+

+

•

waterbeheer

.+

.+

.+

. ++

•

recreatie/medegebruik

++

++

•

landbouw

0 (schakel)

0 (schakel) i 0 (schakel)

0 (schakel)

0

+

0

++

-

0/-

0/-

0/-

--

++

0

Maatschappelijke haalbaarheid
•

bestuurlijk draagvlak
(aansluiting bij beleid)

•

draagvlak in de streek (korte en
lange termijn)

Financiële haalbaarheid

.

.

•

totale kosten inclusief EHS

73.470

79.620

96.500

65.130

•

kosten exclusief EHS

51.670

64.180

79.410

39.930

Ecologische functionaliteit
Met de realisatie van de robuuste verbinding is &t'n d u ii riad m herttl en on t k k1I Ing
mogelijk van het netwerk van biotopen van nationaal/Europees belang in de Achterhoek
De (inter)nationale waarde van de natuur in de Achterhoek bestaat uit de aanwezigheid van
biotopen van communautair belang, zoals aangeduid in de l-lahitatrichtlijn. Dit zijn
biotopen die gevaar lopen te verdwijnen, een beperkt verspreidingsgebied hebben o
opmerkelijke voorbeelden zijn van een biogeografische regio. In de Achterhoek gaat het om
halfnatuu rlijke vochtige graslanden, mesofiele graslanden, aangetast hoogveen waar
natuurlijke regeneratie (Korenburgerveen, Wooldse veen) nog mogelijk is, wintereikenbeukenbossen en alluviale bossen met Zwarte eis en Gewone es. De alluviale bossen iijn
tevens aangeduid als een prioritair type natuurlijke habitat. Voor deze biotopen draagt di'
EU bijzondere verantwoordelijkheid. De genoemde biotopen zijn door de provincie allen
aangeduid als aandachtsnatuu rdoeltpen, waarvoor Gelderland en Nederland een bijzondere
verantwoordelijkheid hebben.
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1 let natuurcomplex rond Winterswijk, met matig voedselrijke bossen, (half)natuurlijke
beekdalen en voedselarme natte natuur (heide, hoogveen en schraallanden, is in potentie
een belangrijk brongebied voor de geïsoleerd gelegen gelijksoortige natuurgebieden in het
middengebied.
De ecologische meerwaarde van de robuuste verbinding bovenop de reeds aangewezen
ecologische verbindingszones en bestaande en nieuwe natuurgebieden bestaat uit het
robuuster schakelen en de mogelijkheid tot vergroten en verbeteren van de kwaliteit van de
verspreid gelegen natuurgebieden: de beekdalbossen en natte tot vochtige schraallanden.
Deze gebieden staan in de huidige situatie veelal onder sterke druk van de omgeving.
De robuuste verbinding is daarmee niet in eerste instantie een verbinding tussen twee grote
natuurcomplexen, maar een netwerk tussen het complex van Winterswijk en de grotere en
kleinere natuurgebieden langs de beekdalen en de broekgebieden. Hierdoor wordt
uitwisseling tussen populaties en bezetting van gebieden mogelijk die in de huidige en
situatie en bij autonome ontwikkeling niet bereikt worden.
Vanuit de nationale waarden van de natuurgebieden is voor de Achterhoek zowel voor een
verbinding voor het ecosysteem beek en beekdalbos als een verbinding voor het ecosysteem
natte voedselarme schraallanden. Voor de robuustheid van de verbinding gaat de voorkeur
uit naar het bundelen van de twee typen verbindingen. Omdat de potenties voor de
ontwikkeling van beide systemen in verschillende gebieden liggen is echter gekozen voor
een apart tracé voor elk type verbinding:
t
heekdalverhinding tussen de bovenlopen en het (Oude) lJsseldal;
1 verbinding van (schraal)grasland met klein water tussen Korenburgerveen en Beekvliet.
Ecosysteem verbinding van beek en beekdalbos

•
S
S

S

•
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•

De beekdalverbinding kan gerealiseerd worden bij de Groenlose Slinge en Boven Slinge.
Realisering van de robuuste verbinding verbetert de leefomstandigheden voor weinig tot
matig mobiele beekgehonden soorten als de Beekprik (prioritaire soort waarvoor speciale
beschermingszones moeten worden ingericht), Bermpje, Serpeling, Winde, en de
Bosbeekjuffer (populatie bij Winterswijk). Daarnaast draagt de beekdalverbinding bij aan
het behoud van het biotoop van een soort als de Ijsvogel (rode lijst, landelijke doelsoort).
Voor beide verbinding geldt dat er, slechts in beperkte mate mitigeerbare, onderbrekingen
in de beekloop zijn. Bij de Bovenslinge gaat de doorlopende waterverbinding door de kern
van Aalten. Hier zijn geen mogelijkheden voor een robuuste verbinding. De structuren van
voedselrijke beekdalhossen kunnen echter goed ten noorden van Aalten worden doorgezet.
Hier zijn nog verschillende beekdalen aanwezig.
De zuidelijke variant van de Bovenslinge biedt hiervoor minder mogelijkheden.
De verbindingszone die hier is begrensd is met name gericht op de Das en andere soorten
van kleinschalig landschap, er zijn geen beekdalen aanwezig. De meerwaarde voor de
ecosystemen van de robuuste verbinding zijn hier beperkt.
De verbinding Groenlose slinge-Leerinkbeek-Berkel is gesitueerd ter hoogte van het oude
hovenlopensysteem van de Berkel. Ter hoogte van Groenlo wordt de beek echter aan twee
iijden begrensd door bedrijventerrein en is de gewenste breedte van de schakel niet
haalbaar. Daarnaast is in de huidige situatie de doorgaande verbinding richting Berkel
afgebroken en zal weer hersteld moeten worden. Om deze reden is een tweede optie
aangegeven waarbij structuren van voedselrijke (beekdal)hossen via een oostelijk tracé
worden doorgezet.
De Groenlose Slinge heeft met name een ecologische meerwaarde vanwege het herstel van
de oorspronkelijke bovenlopen van de Berkel. De Bovenslinge daarentegen kent meer
aangrijpingspunten in de bestaande natuurgebieden langs de beek.
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Voor de ecologische functionaliteit is het tot slot van belang dat de m igratieha rriercs in dt
vorm van stuwen worden opgeheven of passeerbaar worden gemaakt.
Verbinding schraaigras/anden met klein water

Voor de graslandverbinding is slechts één tracé ontwikkeld. Deze verbinding draagt hij aan
het creëren van een duurzaam netwerk van op (inter)nationaal niveau belangrijke en
zeldzame ecosystemen (hoog veen, natte heide, schraallanden). Op regionaal en lokaal
niveau zorgt de verbinding voor de bescherming van de geïsoleerde gebieden tegen
onverwachte risico's en negatieve invloeden van buitenaf. Knelpunten zijn met nanik ,
aanwezig in de vorm van vermesting en verdroging vanwege de invloed van di'
omringende landbouw en drinkwaterwinning en migratiebarrières in de vorm van de
spoorlijn naar Winterswijk en wegen.
De graslandverbinding zorgt ervoor dat de geisoleerde gebieden van voldot'ndi' om ang

1

worden, zodat randeffecten beperkt worden en er uitwisseling tussen de gebieden mogelijk
wordt. Het landschap wordt doorlaatbaar voor onder andere dagvlinders en amfibieën.
Deze verbinding maakt een uitwisseling mogelijk van de verschillende decipopulaties 'San
de Boomkikker (Varsseveld-Neede) en de Kamsalamander (Winterswijk).

U

Voor het behoud van de biodiversiteit zijn beide typen verbindingen van belang en gaat de
voorkeur uit naar de realisatie van een verbinding van schraaigrasland met klein water en
een verbinding beek en beekdalbos. Vanuit de abiotische potenties heeft de verbinding ia
de Groenlose Slinge-Leerinkbeek de voorkeur. De maatschappelijke haalbaarheid
groter hij de Bovenslinge.

is

echtel

Mogelijkheden meervoudig grondgebruik

l)i mogelijkheden voor koppeling van de rohuu'te verbinding mij andere
grondgehnuksvormen zijn hij de heschrij ing van d' tracés en in de siheken md e.i tit't
weergegeven

•

Landbouw

Uit de klan kbordgroep en di' eisen van de na tuit rdoeli'n volgt dat de rohu uste

'

erh i n li

zich niet lenen voor medegebruik door de reguliere/moderne landbouw. Een koppe!in
met agrarisch natuurbeheer/natuurproductie is wel mogelijk langs de randen en in d
schakels van de verbinding. Het beheer levert inkomsten op voor de agrariër in de vorm van
natuurproduktie. Indien een bedrijf echter geheel binnen een robuust( , verhindingsione ligt,
zal uitplaatsing nodig zijn om de natuurdoelen te kunnen realiseren.
Landschap en cultuurhistorie

Kansen voor versterking van liet landschap zijn het grootste hij de heekdalverhind ingen.
Hier zijn mogelijkheden om de verschillende beektypen herkenbaar in het landschap

te

maken: van plateau tot terrasrand en laaglandheek in het pleistocene bekken.
Daarnaast kunnen kenmerkende landschappelijke patronen als de plateauranel

ei

'tel kt

worden hij de inrichting van de robuuste verbinding. Ten opzichte van de huidige, vaak
eenvormige dimensionering levert dit een grote bijdrage aan de herkenbaarheid van het
landschap. Ook hij de graslandverbinding in het stroomgebied van de Baakse Beek biedt di'
robuuste verbinding kansen voor versterking van de landschappelijke structuur. Bij di'
inrichting van de knopen en wordt de karakteristieke percelering bijvoorbeeld
geaccentueerd met beplanting en greppels/sloten.
Mogelijkheden voor het accentueren van cultuurhistorische elementen tijn hij alle
verbindingen aanwezig.

Ai( ADV,
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le denken valt aan de inpassing en recreatieve ontwikkeling rond historische hoeven, het
accentueren van de percelering middels beplantingen, het opgraven van historische
vennen/poelen, het opnemen van zand- en kerkepaden in de recreatieve structuur en het
herstel van erfbeplantingen.
Waterbeheer

.

De mogelijkheden voor koppeling met het waterbeheer zijn het grootst in het stroomgebied
van de Baakse Beek. Dit stroomgebied is aangewezen als vitaal watersysteem. Dit betekent
dat op lange termijn maatregelen worden genomen voor een duurzaam waterbeheer. In de
overige stroomgebieden geldt deze doelstelling voor de lange termijn. Ter hoogte van de
Baakse beek is zowel conservering van water op de flanken ter hoogte van de
schraalgraslandknopen mogelijk als laagfrequente waterberging op het maaiveld en de
ontwikkeling van een brede winterbedding langs de beek.
De twee beek(dal)verbindingen kunnen eveneens gecombineerd worden met het vergroten
van de berging of het vertragen van de afvoer door de ontwikkeling van een natuurlijker
beekprofiel.

•

Recreatie

De verbindingen bij de Groenlose Slinge en de Boven Slinge bieden ruimte als uitloopgebied
voor de grotere woonkernen. Dit betekent wel dat de knopen in de omgeving van de
bewoning robuuster moet worden. Andere mogelijke vormen van recreatie zijn fietstochten
langs de zone en bijvoorbeeld de opname van oud kerkepaden in een netwerk van
wandelpaden. Afhankelijk van de passeerhaarheid van de stuwen is kanovaart op de beken
mogelijk. Uit- en instapplaatsen liggen buiten de kwetsbare delen van de robuuste
\ erbinding.

Foto 4.14

Wandelaar; bij het
Korenburgerveen. Actief- en
natuurtoerisme kunnen
goed meegekoppeld
worden in robuuste
verbindingszones.
•

Bestuurlijk draagvlak

1-let bestuurlijk draagvlak is afgeleid van de mate waarin de begrenzing van de
verbindingen overeenkomt met bestaand beleid (begrenzing uit het Natuurgebiedsplan,
doelstellingen reconstructie, visie waterschap).
De robuuste verbindingen sluiten aan op de doelstellingen uit het Natuurgebiedsplan om
een samenhangend netwerk van natuurgebieden tot stand te brengen en de parels te
versterken. Alle drie de verbindingen sluiten aan hij de beide doelstellingen. De verbinding
langs de Baakse beek komt het meest tegemoet aan de doelstelling om de parels te
versterken. Het verbindt de twee parels en speciale beschermingszones uit de
l-labitatrichtlijn: het Korenburgerveen en Beekvliet met elkaar.

•
P.C.
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)e erbtnd ing langs de Bakte leek en de Ikiven
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\ oord Scoren liet po t t ict

aangezien deze verbindingen voor het grootste deel binnen de begrenzing van de bil
liggen. De Bovenslinge zuid ligt ook grotendeels binnen de El-IS, de aangewezen
natuurdoelen rond Aalten sluiten echter niet aan op de gewenste ecosystemen. Pc 1 111,
binnen de robuuste verbindingen heeft voor het grootste deel een percentage natuur van
20 tot 60

0/0

Indien deze zones geschikt gemaakt moeten worden voor een rohuu'te

verbinding, betekent dit dat het oppervlakte nieuwe natuur richting de 100 % moet gaan
De Baakse beek wordt in de watervisie van het Waterschap Rijn-Ijssel genoemd als vitaal
watersysteem. De watervisie heeft een looptijd tot 2015. Binnen het tracé Groenlose Slinge
heeft het waterschap reeds natuurherstelprojecten in voorbereiding en uitvoering.
In de startnotitie m.e.r. reconstructie Achterhoek en Liemers wordt zowel het realiseren \ dii
de totale EHS als doel genoemd maar ook het realiseren van één robuuste verbind int, titiii
Winterswijk en de Graafschap. De exacte begrenzing van de robuuste verbinding
afhankelijk van de bestuurlijke keute. die naaraanleid in,.„ ii

n

deie verken n tti ieni.1a k t

worden.
Draagvlak in de streek

In deze verkenning is steelik een klein deel van het draagvlak in de streek verkend

De verkenning heeft plaatsgevonden onder begeleiding van een klankhordgrocp.

Poot

de

samenstelling van de klankbordgroep is geen totaal beeld te geven van het draag Lik.
Door de klankhordgroep is aangegeven dat het begrenzen van extra natuur voor de
robuuste verbinding boven op het Natuurgebiedsplan bij de agrarische ondernemen- in hit
gebied op weerstand zal stuiten. Vanuit de klankbordgroep is echter ook aangegeven dat
het vrijkomen van agrarische grond op de lange termijn toch mogelijkheden voor reali'.tti
van de robuuste verbinding kan bieden.
In eerste instantie geldt dat het draagvlak in de streek het grootst zal zijn naarmate de
robuuste verbinding samenvalt met de begrenzing van de EHS in het Natuurgehiedsjlan
Hierbij moet echter de kanttekening geplaatst worden dat ook bij de begrenzing in het
Natuurgebiedsplan niet volledig gedragen is door de streek.
Vanuit de recreatie-ondernemers (Recreatienota) is aangegeven dat realisering van de II
in samenhang met een recreatief netwerk een extra inipuls kan geven aan dt. eConoili je
de streek.
1-let verwachte draagvlak voor de korte en lange termijn biedt aan knoptngsptin ten not de
fasering.

ADil,
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Doorkijk naar de
uitvoering
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5.1

INZET BELEID

De belangrijkste ontwikkeling voor het realiseren van de robuuste verbindingen is het
opstellen van het reconstructieplan. Door de verbindingen als bouwstenen voor het

Ô

reconstructieplan te gebruiken, kunnen de verbindingen een plaats krijgen in de
reconstructieplannen.
l.)e Watervisie van het waterschap biedt op de korte termijn mogelijkheden voor de

5

inrichting van robuuste verbinding langs de Baakse beek. Er zijn echter nog geen financiële
middelen beschikbaar gesteld om de watervisie uit te voeren.
Realiseren van de EHS betekent een gedeeltelijke realisering van de robuuste verbindingen.
1-let percentage natuur dient voor de robuuste verbindingen nog verhoogd te worden.

l

S

let natuurgebiedsplan levert het instrumentarium voor gemeenten en particulieren om

onderdelen van de ecologische hoofdstructuur te realiseren.

•

5.2

INSTRUMENTEN

En tabel 511 is het in te zetten instrumentarium en de financieringsmogelijkheden op een rij

gezet.
Belangrijk instrument voor de realisatie van de robuuste verbinding is de begrenzing binnen

•

het Natuurgebiedsplan Achterhoek. Met het natuurgebiedsplan is de inzet van deze
middelen zo goed mogelijk geregeld. Beheerders en eigenaren van het landelijk gebied
kunnen initiatieven ontwikkelen voor aanleg van nieuwe natuur of het uitvoeren van
agrarisch natuurbeheer. Voor de financiering wordt gebruikt gemaakt van het Programma

S

Beheer. Dit is een Rijksregeling, waar quota aan verbonden zijn. In het natuurgebiedsplan
worden de robuuste verbindingen aangemerkt als instrumenten voor aanvullende
financiering. Een deel van de robuuste verbinding is reeds begrensd als EHS. Voor de
gebieden die niet zijn begrensd dient dit op korte termijn te gebeuren.
Voor de Achterhoek is vooralsnog ruimte voor 2466 ha concreet begrensde nieuwe natuur,
238

ha nieuwe natuur binnen begrensd zoekgebied en 1633 ha inrichting van bestaande

natuur beschikbaar (quota LASER). De benodigde oppervlakte voor de robuuste verbinding
is afhankelijk van de keuze voor de tracés maximaal circa de helft van dit oppervlakte.
l)it betekent dat voor de realisering van de verbinding het quota nieuwe natuur in de

5

Achterhoek aanzienlijk verhoogd zal moeten worden.

S
S

•
S
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Tabel 5 11 Instrunientari uni en
financieringsmogelijkheden
Instrument

Mogelijkheden

Natuurgebiedsplan
Subsidieregeling

•

inrichtingssubsidie max. 6.800,-/ha

Natuurbeheer

•

beheersvergoeding afhankelijk van natuurdoel

S

functieverandering-subsidie: 1.250/ha/Jaar

Subsidieregeling Agrarisch

inrichtingssubsidie enkel mogelijk voor weidevogels en randen

Natuurbeheer

beheersvergoeding afhankelijk van natuurdoel
S

beheerspakketten sluiten in beperkte mate aan bij de
natuurdoelen: kruidenrijk grasland en hooiland in de schakelt

S

1

geen duurzame bescherming

Subsidieregeling

max. 95% vergoeding van maatregelen tegen vermesting,

effectgerichte maatregelen

verzuring en verdroging

Recreatiesubsidie

max. 23.- verhoging van de beheersvergoeding bij openstellen
terrein

Verwerving

in het natuurgebiedsplan aangewezen nieuwe natuur heeft
een aankooptitel voor DLG

Regeling Bedrijfshervestiging

subsidie voor het vertrek van landbouwbedrijven uit natuur en

en Beëindiging

laridinrichtingsgebieden

Waterbeheersplanfinitiatieven

beperkte gelden voor beekherstel en aanleg van vispassages

waterschap

het beheer van de beekoevers valt onder verantwoordelijkheid
van het waterschap
aansluiten bij de ontwikkeling van vitale watersystemen
(Baakse beek voor 2015): herstel schraallanden en beken

Rood voor groen

via de ontwikkeling van landgoederen van minimaal 5 ha kan
deels invulling gegeven worden aan met name de
beekdalverbinding

Gebiedsgericht beleid

S

het WCL-Winterswijk biedt mogelijkheden om projecten
gebiedsgericht op te pakken. De financiële mogelijkheden

zijn

beperkt
S

beperkte financiering inrichting en verwerving i k v
Subsidieregeling Gebiedsgericht beleid

Europese instrumenten

S

gelden beschikbaar voor natuur- water en milieuontwikkeling
i.k.v. Plattelands Ontwikkelingsplan Nederland en Doelstelling
2

Belvedere

S

de Graafschap, Aalten-Zelhem-Winterswïjk zijn aangewezen als
Belvedere-gebied
via de tijdelijke subsidieregeling Belvedere is subsidie mogelijk
voor het bevorderen van de cultuurhistorie bij de ruimtelijke
inrichting tot 75% van de projectkosten tot een maximum van
68.000

5.3

FASERING

Korte termijn
De fasering van de realisatie van de verbindingen is sterk afhankelijk van de
beschikbaarheid van financiële middelen en het vrijkomen van gronden. l)cic verkenning
moet tot een afweging leiden of er voor het realiseren van de verbindingen financiën
beschikbaar worden gesteld. Nadat een definitieve keuze voor de te ontwikkelen tracés is
gemaakt, is het van belang de knopen en schakels die nu nog buiten de Pl l' liggen op k ortt
termijn te begrenzen.
Indien er geld beschikbaar wordt gesteld dan is de realisatie au de
schraa Igraslandverbind ing op dc korte termijn het meest haalbaar.
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1
Dit omdat het bestuurlijke en maatschappelijke draagvlak op korte termijn voor deze
verbinding het grootst is en het ecologisch rendement hoog wordt ingeschat.

•

De haalbaarheid is wel afhankelijk van het vrijwillig beschikbaar komen van het benodigde
oppervlakte.
Bij gefaseerde aanleg van de verbinding moet prioriteit gegeven worden aan het
veiligstellen en vergroten van de schraalgrasland relicten in het stroomgebied van de Baakse
beek en in het Korenburgerveen. Daarnaast is het opheffen van barrières van belang.

1

.
Foto 5,1.

Rond het

-

Koren burgerveen-complex

..
.

wordt een damwand

1

aangelegd die het water in

:

wordt bekostigd uit een

het hoogveen langer vast
EU

Life subsidie en er wordt
samengewerkt door de drie

•

instanties die het gebied in
b
bezit
hebben.

Op korte termijn bieden daarnaast de projecten die het waterschap Rijn en Ijssel op dit
moment uitvoert rondom de Bovenslinge mogelijkheden om een deel van de
heekdalverhinding te realiseren. Van de beekdalverbindingen is voor de verbinding Boven

•.

Slinge het grootste draagvlak. Een definitieve keuze tussen de tracés moet echter nog
plaatsvinden.
Voor de noordelijke beekdalverbinding (Groenlose Slinge -Leerinkbeek) kan op korte
termijn aangesloten worden op de herstelprojecten rond de (Oude) Leerinkbeek. Voor de
heekdalverbinding ligt de prioriteit voor de korte termijn op het veiligstellen en vergroten
van de halfnatuurlijke hovenstroomse beeklopen op het Winterswijkse plateau.
De bovenstroomse delen kunnen dan als brongebieden gaan fungeren. Het opheffen van
barrières volgt dezelfde fasering (eerste bovenstrooms natuurlijke deeltrajecten "ontsluiten"
en uitwisseling mogelijk maken).

•

Lange termijn

Op de lange termijn kunnen de nieuw aan te leggen gebieden buiten de huidige EUS
worden aangekocht en ingericht. De schraaigraslandverbinding wordt aangesloten op het
sleutelgebied Beekvliet.
De beekdalverhinding wordt op lange termijn in westelijke richting uitgebreid. Van de
heekdalverbindingen is voor de verbinding Boven Slinge het grootste draagvlak.
De Bovenslinge is reeds aangewezen in de EI-IS en er kan aangesloten worden op lopende
herstelprojecten.
inspringen op ontwikkelingen

Naast de fasering moet ook op kansen die zich voordoen om onderdelen van de robuuste
verbindingen tot stand te brengen, ingesprongen kunnen worden. Los van het feit of de
verbinding lage of hoge prioriteit heeft. Het realiseren van de verbindingen is afhankelijk
van het vrijwillig beschikbaar komen van gronden.

•
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In delen van de verbinding van de Groenlose Slïnge worden op initiatief van het vaterchap
Rijn-Ijssel, particuliere natuurbouwprojecten gerealiseerd op vrijkomende
landbouwgronden.
Dergelijke ontwikkelingen elders in het gebied moeten benut kunnen worden.
Bij de fasering is uitgegaan van drie tijdperiodes, van nu tot 2015 van 2015 tot 2(130 en een
periode na 2030.
Tabel 5.12 Fasering
robuuste verbinding
Achterhoek

- -

zerDincing

Unciercieel

Prioritering

Graslandverbinding

Aanleg knopen rondom

1

2005

1

2005

Baakse beek/spoorlijn

schraal graslandrelicten

1

Veilig stellen

III.

Korenburgerveen
Begrenzen gebied buiten

1

EI-IS
•

Aanleg schakels

2005
_____

--

Uitvoering vitaal

1

2005-2015

1

Tot 2015

2

Tot 2015

watersysteem
Uitbreiding richting
Beekvliet
Opheffen barrières

2

Beekda/ verbinding

Aanleg knopen

1

2005

Bovenslinge of

bovenstrooms
1

2005

Groenlose Slinge

!

Tot 2015

-

Aanleg schakels
•

bovenstrooms
Begrenzen gebied buiten

1

•

-

1

2005

2

2005-2015

3

2015-2030

3

2015-2030

EHS
Opheffen barrières
bovenstrooms

-

Aanleg knopen
benedenstrooms
Aanleg schakels

-

benedenstrooms
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Samensteng van de klankbordgroep en de
ecologische expertmeeting

Deelnemers expertmeeting

1

•

naam
C.Vredeveld
G.J. Baaijens
W. J. Drok

1

-

J. Stronks

,

M. Bolten

-

1 Barten

- -

.

bedrijtf
Stichting Staring advies
Natuurmonumenten

Rijks Universiteit Groningen

j

Provincie Gelderland
Staatsbosbeheer

Waterschap Rijn IJssel

\W liet waterschap Rijn-Ijssel en 1. Ex (pro mcie Gelderland) was hij cie expertm&eting
verhinderd.

Leden klankbordgroep

Ministerie LNV

H. Albers

WS Rijn en IJssel

E. Bakker

Geldersch Landschap

T. Roozen

Haan
F. van Belle

Tiggeloven
Schonewille
J. Jongerieel
J. Ex
T. Spek
J.W. Calicher
R. Gerrits

-

-

Staatsbosbeheer

Natuurmonumenten
Stichting WCL

Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

-

Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

-

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland
Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

--

-

NB: Het Gelders Landschap, GLTO en J. Ex (provincie Gelderland) zijn wel uitgenodigd om
zitting te nemen in de klankbordgroep maar hebben daar geen gebruik van gemaakt.
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